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Уважаеми колеги и приятели,

С удоволствие Ви представям годишния бюлетин 
за минерално-суровинната индустрия в България 
в годината, когато отбелязваме 30 години от 
учредяването на Българска минно-геоложка камара.

Преминахме през труден период, изправяйки се 
пред едно ново и различно предизвикателство, 
каквато бе пандемията от Kовид-19 и въведените 
заради нея безпрецедентните ограничителни 
мерки в световен мащаб. Това се отрази тежко на 
световната икономика, не подмина и България. Много 
икономически сектори претърпяха тежки загуби, 
а редица фирми, особено в сектора на услугите, 
не издържаха. Въпреки тежката ситуация, минният 
сектор отново оцеля и показа своята устойчивост 
и сила. Запазихме работните си места и най-
важното – живота и здравето на нашите служители, 
благодарение на бързите и адекватни мерки на 
мениджмънта в предприятията. Нещо повече. 
Компаниите от минерално-суровинния сектор и 
Българска минно-геоложка камара осъществиха 
мащабна дарителска кампания, в рамките на която 
бяха дарени милиони за подпомагане на българското 
здравеопазване и бяха подкрепени десетки лечебни 
заведения в регионите. За пореден път нашият 
сектор доказа своята социална отговорност, воля и 
възможности да носи ползи на обществото извън 
пряката си стопанска дейност. 

През изминалата година повечето подотрасли 
на добивния сектор отчетоха ръст в добивите и 
по-висока стойност на произведената продукция. 
Особено силна бе годината за рудодобива, 
поради нарастването на цените на металите на 
международните пазари. За съжаление обаче, 
отчетохме сериозен спад във въгледобива, който е 
силно засегнат от Зелената сделка.

Годината бе успешна и от гледна точка на 
технологичните иновации в отрасъла. Извършиха се 
мащабни инвестиции и бяха реализирани редица 
проекти за модернизация на производството, с които 
индустрията затвърди своята водеща позиция и 
потенциал за устойчиво бъдеще. 

Настоящата година е изключително важна за нашата 
браншова организация, тъй като отбелязваме 
30 години от нейното създаване. Началото 
бе поставено на 9 август 1991 г. То съвпадна с 
изключително трудния социално-икономически 
преход за страната ни - галопираща инфлация, 
висока безработица и обща несигурност. Възприетият 
принцип на приватизация на държавните предприятия 
бе по-жизнеспособните от тях да бъдат продадени, а 
останалите – да се закрият. Тогава представителите 
на 17 държавни предприятия учредихме Българска 
минна камара. Целта ни бе с общи усилия да се 
преборим в новите пазарни условия и да запазим 
изграденото, заедно с традициите, знанията и 
опита на професионалистите в бранша. Освен това, 
заедно с държавата, да работим по изработването 
на стратегическа визия за устойчиво развитие на 
този важен отрасъл. Оттогава Камарата израсна, 
укрепна и утвърди своя авторитет на единствена 
национално-представителна браншова организация, 
с европейска визия за устойчивото развитие на 
отрасъла. За нас 30-годишнината не е просто цифра, 
а три десетилетия на упорита работа за обединение 
на бранша, за защита на нашите членове и отстояване 
на общите ни цели. 

През 2021 г. голямото семейство на БМГК вече 
наброява 120 членове, които осигуряват повече от 
90% от производството на бранша на база приходи. 
Всеки един от тях ни даде най-ценното – своето 
доверие, за което бих искал да изкажа своята искрена 
благодарност. За мен най-големият ни успех е, че 
бяхме и продължаваме да сме единни. Това е нашата 
сила. Трудностите, които изпитахме не ни позволиха 
да забравим кои сме и откъде сме тръгнали. 
Напротив, станахме по-силни и по-обединени.

Благодаря и на нашите партньори от държавните 
институции, науката, работодателските и синдикални 
организации, за доброто сътрудничество, разбира-
телството и помощта, която винаги са ни оказвали.
Удовлетворен съм, че през тези 30 години запазихме 
устрема и вярната посока за бъдещето. Точно това 
бъдеще, което всички ще продължим да градим 
заедно – с увереност, решимост и далновидност.
 
Честита годишнина! И на многая лета!

Проф. дтн инж. Николай Вълканов
Председател на УС и на БМГК
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ИСТОРИЯ НА БМГК 

Българската минна камара (сега Българска минно-
геоложка камара) е създадена през 1991 г. с цел да 
обедини интересите и да подпомогне в решаването на 
проблемите на тогавашните държавни дружества от 
геологията, въгледобива, рудодобива, уранодобива, 
добива на нерудни минерални суровини и 
скалнооблицовъчни материали и минното строителство. 

Първи учредители на Българската минна камара са 
17 фирми:

На 20.11.1991 г. е проведено Общото събрание на 
браншовата камара, на което се присъединяват още 
43 фирми. Избран е и първият Управителен съвет на 

1. „Асарел-Медет” АД 
2. ДФ „Минстрой” 
3. „Тракия-РМ” ООД
4. „Георесурс” ООД
5. „Челопеч” ООД
6. ДФ „Осогово” 
7. „Горубсо” АД
8. ДФ „Минстрой” – Божурище
9. ДФ „Чипровец”
10. ДФ „Устрем”
11. „Редмет” ООД
12. „Подземно строителство” ООД
13. „Ватия” ООД
14. „Геоком” ООД
15. „Софгеопроучване” ООД
16. „Огнеупорни глини” ООД
17. „Пирин” ООД

Сдружението с председател инж. Лъчезар Цоцорков – 
изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД и членове 
инж. Димитър Русчев – главен директор на направление 
„Въглища“ към Комитета по енергетика, инж. Тончо 
Вълков – изпълнителен директор на „Тракия-РМ“ ООД, 
инж. Николай Вълканов – управител на ДФ „Минстрой“, 
инж. Петър Недялков – изпълнителен директор на 
„Софгеопроучване“ ООД, инж. Петър Казанджиев – 
изпълнителен директор на „Ватия“ ООД и инж. Серафим 
Еленков – изпълнителен директор на ЕТД „Мрамор 
Брекстон“ ООД.

В помощ на Управителния съвет са сформирани четири 
постоянни експертни комисии:

• по преструктуриране на отраслите, приватизацията и 
трудовите отношения;

• по законодателната и нормативната инициатива;

• по пазарната, финансовата и инвестиционната 
политика;

• по обучението, информацията, връзките с 
обществеността и международното сътрудничество.

Българската минна камара се създава след 
демонополизация на отраслите от минно-добивната 
промишленост и в отговор на необходимостта да бъдат 
запазени някои отдавна изградени и утвърдили се 
технологични връзки, да се осъществява координация в 
действията на отрасловите дружества по отношение на 
синдикатите и правителството, да се потърсят пътища за 
оцеляване на фирмите в прехода към пазарна икономика.

Среща на подотрасъл „Въгледобив” към Министерство 
на енергетиката и енергийните ресурси, 1996 г.

Като председател на 
Българска минно-геоложка 
камара се гордея, че 
водещите компании от 
бранша разбиват остарелите 
митове за минната 
индустрия като неефективна, 
непривлекателна и 
неекологична. От цялото 
ни общество трябва да 
се знае, че след дълъг 
път на инвестиции и 
модернизация, у нас 
имаме минни комплекси 
от ново поколение, с 
автоматизирани системи за 

Проф. д-р Лъчезар 
Цоцорков, председател на 
БМГК в периода 1991 – 2017 г.

управление, иновативни технологии и модерна техника от 
най-добри световни производители.

Равносметката ни показва, че Камарата винаги е работила 
упорито за запазване на добрите традиции в бранша, 
инициирала е внедряването на международните 
стандарти и на европейските добри практики.
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В Устава на БМК, приет на нейното учредително събрание, 
са заложени основните направления на дейността й, а 
именно: ускоряване на прехода към пазарна икономика 
и подпомагане, насърчаване и представителство на 
членовете на Камарата и защита на техните интереси. 

Създаването на Камарата е предшествано от масови 
миньорски стачки за подобряване на заплащането на 
работещите и решаване на натрупаните проблеми в 
минния бранш. На 23.09.1991 г. тогавашният заместник 
министър-председател на Република България 
Димитър Луджев кани на среща председателя на 
новосформираната БМК инж. Лъчезар Цоцорков с искане 
да се стартират незабавни преговори с миньорските 
синдикати, заедно с представители от Министерство на 
промишлеността, Комитета по енергетика, Министерство 
на финансите, Министерство на труда и социалните грижи 
и други за постигне споразумение със синдикатите за 
прекратяване на стачките.

Ръководството на БМК започва преговорите паралелно 
с двете миньорски федерации - СМФ „Подкрепа“, 
представлявано от председателя Димитър Димов, 
и ФНСМ, ръководена от Пенчо Токмакчиев. След 
продължителни преговори, с взаимни отстъпки от двете 
страни, се стига до споразумение за заплащане на 
миньорите, увеличено в пъти над предишното. 

На база на това споразумение БМК, заедно с миньорските 
синдикати, подписват първия отраслов колективен трудов 
договор, който е първото браншово споразумение в 
страната след промените. В резултат на това е сложен 
край на социалното напрежение и са осигурени условия 
за първите демократични избори в страната, като е прието 
ПМС 140, което дава възможност за оцеляване на редица 
предприятия от рудодобива.

Връчване на предложения за развитие на минната 
промишленост на президента на Република България 
д-р Желю Желев от председателя на БМГК, 1994 г.

През следващите 30 години Българска минно-геоложка 
камара укрепва, работи активно и се развива, за да 
се утвърди като една от най-силните и авторитетни 
бизнес организации в страната. Камарата поддържа 
активни отношения с ресорните държавни институции 
и си партнира ефективно с работодателски, браншови 
и научни организации. Продължава отличният диалог 
със синдикатите и това намира израз и в редовното 
подписване на Отрасловия колективен трудов договор за 
работещите в сектора.

БМГК реализира редица важни браншови проекти, сред 
които се открояват Стандарта за устойчиво развитие на 
минерално-суровинната индустрия, Браншовия модел 
за подготовка на кадри, Браншовата информационна 
система и много други. Камарата е инициатор и основен 
организатор на най-голямото събитие за минния сектор в 
България – Европейски минен бизнес форум, който събира 
стотици представители на бранша от България и света и 
вече е важна част от календара на европейската минна 
общност, събирайки стотици представители на бранша 
и институциите. БМГК е организатор и на ежегодното 
Национално честване на Деня на миньора, с което се 
отбелязва подобаващо професионалният празник на 
работещите в отрасъла и се отличават постиженията 
на добивните компании в различните направления на 
устойчиво развитие.

През тези 30 години Камарата реализира и участва в още 
десетки проекти, събития и инициативи – самостоятелно 
или в партньорство с други организации в различни 
насоки, съгласно своите цели и приоритети.

БМГК изпълнява проекти за подобряване на нормативната 
рамка за отрасъла и участва активно в комисии, съвети 
и работни групи на институционално ниво по теми и 
актуални проблеми от дневния ред на отрасъла. Работи за 
утвърждаване на имиджа на индустрията чрез различни 
информационни събития и инициативи, сред които са 
Фотоизложбата „Знаете ли откъде идват предметите..“, 
Европейски дни на минералите, Лов на съкровища и 
много други. Организира стопански мисии и бизнес 
срещи с чуждестранни компании за представяне на нови 
инвестиционни възможности и осъществяване на полезни 
партньорства. Партнира и участва в провеждането на 
научни конференции и форуми на национално, европейско 
и световно ниво, представящи иновациите в индустрията. 
Изпълнява проекти, свързани с развитието на човешките 
ресурси и работи активно за въвеждане на дуалното 
обучение в страната и развитието на кадрите за отрасъла.

През трите десетилетия на своето съществуване БМГК не 
спира да се развива и да работи активно, да подпомага 
своите членове във всички аспекти на тяхната дейност, да 
отстоява своите позиции, стремейки се към подобряване 
на условията за бизнес в отрасъла с визия за устойчив 
икономически растеж.
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Нашата съвместна и 
обединяваща мисия през 
изминалите години бе 
да търсим баланса и да 
намираме приемливите 
и оптимални решения за 
развитие и просперитета 
на миннодобивната 
промишленост и за 
работещите в нея. Всичко 
това постигнахме с 
подписването на първия КТД 

От името на Синдикална 
миньорска федерация 
„Подкрепа“ бих желал 
да изкажа  искрената ни 
благодарност към Българска 
минно – геоложка камара 
за дългогодишното 
ни ползотворно 
сътрудничество, както 
и да поздравя всички 
нейни членове по случай  
30-годишният й юбилей.

През изминалите години 
минно-геоложкият отрасъл 
се превърна в двигател за 
българската икономика и 
много млади хора избират 
съзнателно да се реализират 
в минните компании.

Традиционно, чрез 
провеждане на значителен 
брой научно-технически и 
научно-приложни форуми, 
даваме трибуна на наши 
учени и специалисти да 
представят свои разработки, 
практически изследвания 

За нас, като най-голямата 
национално представителна 
работодателска 
организация, е чест, че 
БМГК, която успя да се 
наложи като браншова 
организация, отстояваща 
позициите си и защитаваща 
интересите на своите 
членове, чието мнение и 
становища са високо ценени 
от представителите на 
отговорните институции, 
не само членува в КРИБ, но 
е и дългогодишен член и 

Искаме да подчертаем високото ниво на 
професионализъм на  екипа на камарата. Изключително 
високо ценим партньорството и разбиранията, които 
съумяхме да  развием между нас и  благодарим за 
бързината при решаването на общите ни проблеми, пред 
които ни изправи динамиката на живота през последните 
години.

Вярваме в поддържането на съществуващите помежду ни 
професионални и приятелски отношения, като се надяваме 
на по-нататъшно взаимноизгодно сътрудничество.

и иновации. За нас провеждането на всяко едно събитие 
в партньорство с Българската минно-геоложка камара 
и всички минни компании е научна платформа на 
минерално-суровинния бранш на България, свързваща 
науката и бизнеса. 

Смятам, че трябва да обединим нашите усилия 
независимо от сложните времена, в които живеем, 
да запазим ентусиазма си и да развиваме своя 
професионализъм за да може уверено да вървим към 
устойчиво бъдеще.

заместник-председател на Управителния съвет.

През годините заедно постигнахме редица важни за 
сектора промени в нормативната уредба. Съвместните 
ни усилия доведоха до създаването и функционирането 
на Единен орган за управление на подземните 
богатства. Приета беше и Националната стратегия 
за развитие на минната индустрия. Наше общо дело 
е и разработването на Държавните образователни 
изисквания за придобиване на квалификация по професии 
от професионално направление „Минно дело, проучване и 
добив на полезни изкопаеми”.

Обща кауза е да работим в подкрепа на бранша, неговото 
единство, развитие и защита на интересите на членовете 
му при формирането на националната политика и при 
разработването и усъвършенстването на нормативната 
база в областта на подземните богатства в България. 

през 1991 г. Благодарение на активното ни и отговорно 
участие в социалното партньорство между БМГК и ФНСМ-
КНСБ, подчинено на общото ни виждане за изграждане на 
здрава, модерна и просперираща минна индустрия, която 
да създава и поддържа добри работни места в бранш, 
позволи колективното договаряне да не бъде прекъснато. 

Дълбоко сме убедени, че съвместно и с взаимни усилия 
ще преминем успешно пред предизвикателствата на 
екологичните изисквания и реформи, за справедливо 
решаване на икономическите и социални права на 
работещите в добивната индустрия.

Вярваме, че ползотворната ни работа ще продължи и 
занапред и ще постигнем още по-конкурентоспособна и 
просперираща минна промишленост, осигуряваща добър 
стандарт на живот.

Инж. Владимир Топалов  
Председател на СМФ „Подкрепа”

Д-р инж. Кремена Деделянова
Председател на НТС по МДГМ

Кирил Домусчиев  
Председател на КРИБ

Инж. Валентин Вълчев
Председател на ФНСМ-КНСБ
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ИСТОРИЯ НА БМГК

30 ВАЖНИ ДАТИ ОТ 
ИСТОРИЯТА НА БМГК

1991

1991

1992

1999

2002

2009 

2009

2010

2010

1991

2000

2005

2009

2009

2010

Първа среща и решение за учредяване на 
Българска минна камара

Първо учредително събрание на Българска 
минна камара

Членство на БМГК в Българска стопанска 
камара

Обнародване от 38-мо НС на първия Закон 
за подземните богатства

Първо Национално честване на Деня на 
миньора

Първо издание на Годишен бюлетин на БМГК 
за минерално-суровинната индустрия

Подписване на първите Меморандуми за 
разбирателство с политическите сили

Първо издание на Международна 
конференция за устойчиво развитие на 
минерално-суровинната индустрия, гр. 
Пловдив (сега ЕМБФ)**

Изработване на проект за Националната 
стратегия за развитие на минната индустрия 
по инициатива на БМГК

Подписване на първия ОКТД за бранша – 
първи за страната след промените

Членство на БМГК в Евромин*

Създаване на експертни Постоянни комисии 
към УС на БМГК

Създаване на първата интернет страница на 
БМГК

Членство на БМГК в Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в 
България

Първо издание на Международно 
изложение „Интермин Експо“ в рамките на 
Есенния технически панаир в гр. Пловдив

*Членство на БМГК в Евромин | 2000 г.

**Първо издание на Международна конференция 
за устойчиво развитие на минерално-суровинната 
индустрия, гр. Пловдив (сега ЕМБФ) | 27.09.2010 г.
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2011

2012

2013 

2013

2014

2016

2011

2012

2012

2013

2014

2015

2018 

2018  

2019

Първо отбелязване на Европейските дни на 
минералите в България

Членство на БМГК в Българска мрежа на ГД 
на ООН

Откриване на нов офис на БМГК***

Създаване на Браншови модел за 
подготовка на кадри

Създаване на Браншова информационна 
система

Подновяване издаването на сп. „Минно дело 
и геология“ чрез БМГК

Създаване на Единния орган за управление 
на подземните богатства

Изработване на доброволен браншови 
Стандарт за учстойчиво развитие на 
минерално-суровинната индустрия, 
възложен от БМГК

Създаване на Фотоизложба „Знаете 
ли откъде идват предметите, които ни 
заобикалят“

Първа обща среща на членовете на БМГК - 
с. Арбанаси

Връчване на първите сертификати за 
покритие на Стандарта за устойчиво 
развитие****

Приемане на Националната стратегия 
за развитие на минната индустрия от 
Министерски съвет

Включване на ЕМБФ в календара на 
Българското председателство на Съвета 
на Европа и официално домакинство 
на Генералната асамблея на Евромин в 
България

Първа обща среща на Постоянните комисии

Признание за водещата роля на бранша в 
развитието на Националната програма за 
дуално обучение

***Откриване на нов офис на БМГК  | 31.01.2013 г.

****Европейски минен бизнес форум (V-то издание), 
гр. София  | 18.05.2018 г.
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БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

ЗА БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА 

Членски състав на БМГК

2% Добив на нефт и газ

3% Въгледобив

4% Индустриални минерали

4% Минно строителство

6% Инертни и строителни 
материали

6% Скално-облицовъчни 
материали

10% Рудодобив

13% Геология

18% Наука и инженеринг

35% Търговия, банково 
дело и др.

Българската минно-геоложка камара (БМГК) е национално 
представителна неправителствена организация на 
бизнеса в областта на добива на подземни богатства и 
свързаните с това дейности в България, учредена през 
1991 г.

Членуващите фирми в БМГК осигуряват висока 
представителност на отрасъла – между 50% и 100% от 
всички компании, работещи в съответните подбраншове 
на добивния сектор.

Защита интересите на своите членове в съответствие 
с принципите на пазарната икономика, устойчивото 
развитие, законосъобразността и етичните норми и 
стремейки се към основната си визия.

Дългосрочно развитие като национално представителната 
браншова организация на предприемачите 
(работодателите) със значим принос за подобряване на 
бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-
икономическия просперитет на страната.

Девизът на БМГК „Силни заедно“ въплъщава подхода 
и практическите действия на сдружението за единство и 
съпричастност, както съм мисията на Българска минно-
геоложка камара и бранша като цяло, така и категорична 
подкрепа към всеки нуждаещ се член на Сдружението, 
който изповядва неговите принципи.

• Да съдейства и подпомага процесите по ускоряване 
прехода към пазарна икономика в бранша;

• Да подпомага, представлява и защитава интересите 
на своите членове;

• Да оказва целенасочено въздействие за ускоряване 
процесите на преструктуриране в бранша;

• Да съдейства и подпомага ефективно членовете си 
в процесите по осъществяване на приватизацията в 
бранша;

• Да съдейства за привличането на чуждестранни 
инвестиции в производствените и обслужващи 
сектори в бранша;

• Да подпомага членовете си при модернизацията на 
предприятията и при обезпечаването на безопасни 
и здравословни условия на труд, съвременно 
техническо и технологично ниво и екологично чиста 
работна среда;

• Да разработва програми и съдейства за постигане на 
висок професионализъм и авторитет на управленския 
потенциал на своите членове.
В изпълнение на мисията на Българска минно-
геоложка камара за защита на интересите на своите 
членове чрез постигане на заложените цели, 
Сдружението и всеки един от неговите членове 
спазва основните принципи на пазарната икономика, 
устойчивото развитие, законосъобразността и 
етичните норми – основа на ценностната система на 
Сдружението.

ЦЕЛИ

МИСИЯ

ВИЗИЯ

БМГК е член на Българската стопанска камара (БСК), на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ), на Европейската асоциация на 
минната промишленост, металните руди и промишлените 
материали (Евромин) и на Европейската асоциация 
за въглища и лигнити (Евракол). Българската минно-
геоложка камара подкрепя Глобалния договор на ООН и е 
активен член на Българската мрежа на ГД на ООН.

БМГК обединява 120 дружества и организации от осем 
подбранша: Добив на метални полезни изкопаеми, Добив 
на индустриални материали, Добив на нефт и природен 
газ, Въгледобив (твърди горива), Добив на инертни и 
строителни материали, Добив на скално-облицовъчни 
материали, Геология, Обслужващи бранша дейности – 
наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.
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ДЕЙНОСТ НА БМГК 
ПРЕЗ 2020

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

ПАРТНЬОРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Основната дейност на БМГК в областта на 
законодателната уредба през 2020 г. бе акцентирана 
върху Закона за изменение и допълнение на Закона за 
подземните богатства. Целта на обсъжданите промени 
е подобряване на нормативната рамка, засягаща 
минерално-суровинния отрасъл, включващ процесите 
на търсенето и проучването, добива и преработката на 
подземните богатства. В резултат на добрия диалог с 
Министерство на енергетиката беше постигнато съгласие 
по промяна някои правила за провеждане на процедурите 
по търсене и проучване или проучване, срокове на 
концесията, както и предложенията свързани с промени в 
други специални закони пряко засягащи бранша. 

По отношение на Закона за биологичното разнообразие, 
БМГК продължи да настоява за изчистване на 
несъвършенствата и противоречията, касаещи режима 
на Защитените зони, които създават проблеми и на 
практика са пречка за развитие на процесите по търсене и 
проучване и реализиране на концесионни права.  

Законът за горите е нормативен акт, който има пряко 
приложение и отношение, за процесите по търсене, 
проучване и добив на подземни богатства. По тази 
причина БМГК целенасочено следи предложенията за 
изменение и допълнение на този нормативен акт. В края на 
2020 г. за обсъждане бе представен Закон за изменение 
и допълнение на Закона за горите, по който БМГК изрази 
становище за една конкретна част от документа, засягаща 
бранша. Продължава диалога на експертно ниво за 
намаляване на допълнителната административна тежест, 
с която е натоварен добивния сектор с предлаганите 
промени.  

БМГК работи активно и за подобряване на нормативната 
база по здраве и безопасност, в т.ч. Правилник за 
безопасност и здраве при открит добив на полезни 
изкопаеми, Правилник за безопасни и здравословни 
условия на труд при подземен добив, преминали през 
разглеждане на Отраслови съвет по Условия на труд. 
Камарата има готовност да се включи и в процес по 
актуализиране на нормативната уредба по отношение 
на минно-спасителните служби. Събран е значим обем 
информация относно прилагани в Европа добри практики 
относно организирането на тази дейност. Благодарение 
на усилията на БМГК, Правилника по безопасността 
на труда при взривните работи беше включен в 
Националната програма за безопасност и здраве при 
работа, съгласно която до края на 2020 г. е предвидено да 
има изготвен нормативен акт.

БМГК няма съмнения относно посоката, в която следва 
да се променя нормативната рамка, засягаща добивния 
сектор. Тази посока е разписана и приета в Националната 
стратегия за развитие на минерално-суровинния 
отрасъл с визия до 2030 г., като неин основен приоритет 
е устойчивото развитие на бранша в България. Това от 
своя страна е функция от устойчивата, предвидима и 
приложима нормативна база, за което БМГК ще продължи 
да работи и в бъдеще.

За постигане на целите си като браншова организация, 
защитаваща интересите на минерално-суровинния 
отрасъл в България, БМГК винаги е взаимодействала 
успешно с всички заинтересовани страни. 

Камарата поддържа активен диалог с всички институции, 
регулиращи дейността на компаниите от бранша, като 
най-интензивно бе взаимодействието с Министерство 
на енергетиката като Единен орган за управление на 
подземните богатства. През периода бяха осъществени 
и редица срещи с МОСВ по проблеми, свързани с 
трудностите на концесионерите за работа при настоящата 
нормативна уредба.

БМГК продължава да е важна част от тристранния 
диалог на ниво БСТС и ОКУТ. Сдружението участва в 
Консултативния съвет за Индустриална стабилност към 
Министерство на икономиката, както и в Националния 
икономически съвет към същото министерство. Камарата 
участва и в проектът на ДИКОН за даване на предложения 
за подобряване на управлението на защитените зони. 

БМГК поддържа диалог и с българските представители 
в Европейския парламент, като в началото на 2020 г., 
съвместно със сродни браншови организации, се проведе 
среща с новите български евродепутати с цел запознаването 
им със състоянието и проблемите на базовите индустрии в 
България и влиянието на политиките на ЕС върху бизнеса.
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БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

ПРОЕКТИ

АНАЛИЗ НА КОНЦЕСИОННАТА ПОЛИТИКА

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

През изминалата година БМГК продължи активното си 
сътрудничество с Евромин и Европейската конфедерация 
за минерални суровини EUMICON. Ръководството 
на Камарата взе участие в ежегодните събития на 
европейските организации, проведени онлайн през 
2020 г., за обсъждане най-важните въпроси от дневния 
ред на добивния отрасъл, включително политиките и 
промените в нормативната база за бранша. Тези участия 
допринесоха и за осъществяването на полезни контакти и 
бъдещи партньорства.

Успешно бе и сътрудничеството с национално-
представените работодателски организации, което се 
изрази в различни съвместни проекти и инициативи 
в полза на бизнеса. Диалогът със синдикалните 
организации в бранша даде израз и в успешните 
преговори и подписване на ОКТД 2019-2020 г.

През периода БМГК и нейните членове активно 
подкрепяха и участваха в ежегодните научно-
техническите конференции на НТС по МДГМ, които 
разглеждат новостите в науката и практиката в минния 
бранш. Камарата работи активно и с Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“ по различни съвместни 
инициативи - научни форуми, популяризиране на 
научни разработки, събития, подкрепа за млади учени и 
стипендии за отличили се студенти.

В съответствие с един от приоритетите в своята дейност, 
през 2020 г. БМГК успешно приключи работа по проект на 
Евромин „Развиване и популяризиране на „меки“ умения 
и компетентности по отношение на управлението на БЗР 
в добивните предприятия (фокус върху малките и средни 
предприятия)“, който стартира още през 2019 г.

Проектът се реализира със средства на Европейския съюз 
с участието на браншови работодателски и синдикални 
организации от минно-добивния отрасъл от България, 
Испания, Чехия, Полша и Унгария. Целта му е насочена към 
развиване на личностни качества и умения в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд в малките и 
средните предприятия от добивната индустрия.

В рамките на проекта беше извършен задълбочен анализ 
на информация, предоставена от членовете на БМГК 

През 2020 г. БМГК, в обединение „МГУ и партньори“ 
ДЗЗД, което включва МГУ „Св. Иван Рилски“, БМГК, 
Адвокатско дружество „ Андрей Делчев и партньори“ и 
„БИМ Консултинг“ ООД стартира работа по изпълнение 
на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на анализ 
на българската и на европейските практики в областта 
на природните ресурси и на концепция за възможните 
решения за подобряване на концесионната политика“ 
по Проект BG05SFOPR001-2.011 „Усъвършенстване на 
концесионната политика“, финансиран от Оперативна 

програма: „Добро управление“. Обществената поръчка е с 
Възложител Министерски съвет.

Проектът се изпълнява на два основни етапа: Етап 1 - 
Изготвяне на анализ на българската и на европейската 
практика в областта на природните ресурси – подземни 
богатства и Етап 2 -  Разработване на концепция за 
възможни решения за подобряване на концесионната 
политика за подземни богатства в Република България.

В рамките на проекта са проучени задълбочено актове 
на правото на ЕС, релевантни към дейностите по 
търсене, проучване и добив на подземни богатства, и на 
съдебните казуси пред Съда на ЕС, както и националното 
законодателство и законодателството и практиките на 
държавите-членки като изводите от това проучване 
са използвани при изготвянето на предложенията за 
преодоляване на констатираните слаби страни.  На база 
на това е изготвен Анализ на българската и на европейски 
практики в областта на подземните богатства и Концепция 
за възможните решения за подобряване на концесионната 
политика за подземните богатства, която бе представена и 
за обществено обсъждане през м. май 2021 г.
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и бяха очертани характеристиките на процеса по БЗР в 
добивния отрасъл в България. Резултатите от анализа 
бяха представени по време на проведена в Брюксел 
работна среща на участниците в проекта. 

В периода август – октомври 2020 г. бяха подготвени 
материали за обучение по теми като цели и политика 
по БЗР, оценка на риска, роли, отговорности и общи 
изисквания по БЗР, знаци и сигнали по БЗР, работа с 
или в близост до тежко мобилно оборудване, прах, 
шум, безопасна употреба на химикали, експлозиви, 
защита срещу мускулно-скелетни увреждания, психо-
социални рискове, биологични опасности, действия 
при аварийни ситуации. Българският екип взе активно 
участие с предложения и допълнения по всички теми, 
вкл. илюстрации от Кодекс за добри практики в добивния 
отрасъл, изготвен по обществена поръчка на Главна 
инспекция по труда (България) и финансиран със 
средства по програма на ЕС.

В края на 2020 г. работата по проекта бе финализирана 
и е изработена интернет страница, която съдържа 
всички полезни материали за БЗР, като напр. електронни 
инструменти за оценка на риска, възможност за 
самооценка, процедури за оценка на риска, различни 
въпросници и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УКРЕПВАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО 
ДОГОВАРЯНЕ

През изминалата година БМГК работи активно по 
проект „Разработване на нов модел за управлението на 
човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален 
капитал“, изпълняван от КРИБ в рамките на процедура 
„Съвместни дейности на социалните партньори“, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г. 

Целта на проекта е чрез съвместни действия на 
социалните партньори – партньори по проекта, 
да спомогне за адаптацията на целевите групи по 
процедурата – работодатели и заети лица, към 
условията на труд и икономическата среда, вследствие 
на икономическото преструктуриране, както и за 
подобряване на състоянието на работещите и работната 
среда. 

Дейностите по проекта са насочени към разработване 
и внедряване на нов модел за управление на човешките 
ресурси, с цел развитие на устойчив социален капитал. 
Специфични цели на проекта са  преодоляване на 
предизвикателствата пред работодателите по отношение 
управлението на човешките ресурси, породени от 
засилващото се текучество, негативните демографски 
тенденции, застаряването на работната сила; осигуряване 
и поддържане на работна среда, съобразена със 
специфичните потребности на различните генерации 
заети лица и оптимизиране възможностите за работа на 

заети лица от всяка възраст, както и специално внимание 
на човешките ресурси над 54 г. възраст

В рамките на проекта, БМГК извърши мащабно проучване 
сред компаниите от сектор „Добивна промишленост“ за 
състоянието на работната среда и човешките ресурси, 
на база на който е изготвен подробен анализ. Проведоха 
се и дискусии, в рамките на няколко тематични фокус 
групи. Изработения нов модел за управление на 
човешките ресурси ще да бъде въведен пилотно, оценен 
и прецизиран. Предстои да се предприемат мерки и 
действия за подобряване на социалния диалог и да 
бъде изготвен информационен масив с електронно 
съдържание.

БМГК партнира успешно на КРИБ и по още един проект 
в областта на човешките ресурси - „Подобряване 
адаптивността на заетите лица и укрепване на 
колективното трудово договаряне, чрез съвместни 
действия на социалните партньори на национално, 
секторно и браншово ниво“ изпълняван от КНСБ. 

Целта на проекта е извършване на секторен анализ 
по Методология и инструментариум за разработка на 
секторни анализи на социалния диалог и колективното 
трудово договаряне.  Анализът отразява различните 
позиции и принципни различия между работодателски и 
синдикални организации. 

На база на направеното проучване и консултации с 
дружествата относно практиките на колективно трудово 
договаряне, направени през първите месеци на 2020 г., 
анализът за сектор „Проучване, добив и преработка на 
минерални суровини“ беше завършен със съдействието 
на членове на Постоянната комисия „Човешки ресурси на 
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БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

СПИСАНИЕ „МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ“

НАЦИОНАЛНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

БМГК“. Той съдържа както подробно изследване на ОКТД 
във всичките му аспекти на действие, вкл. проследяване 
на промените през годините, така и изводи и препоръки 
за бъдещи действия по отношение за заплащането, 
безопасните и здравословни условия на труд, средствата 
за храна на служителите и т.н. 

Анализът бе представен по време на форум „Секторен 
социален диалог и колективно трудово договаряне в 
минно-добивната промишленост“, организиран от КНСБ 
и Федерация на независимите синдикати на миньорите-
КНСБ.

БМГК продължи с активната си работа по стабилизиране 
и развитие на списание „Минно дело и геология“. 
Благодарение на успешно реализирания тематичен 
и бизнес план за 2020 г. изданието успя да запази и 
разшири обхвата на своите читатели и потребители на 
услуги.

Бяха привлечени изявени автори, предлагащи решения 
и осъществяващи приложни дейности, като особено 
внимание е отделено на популяризирането на млади 
учени. Освен традиционните за изданието материали, 
редовно се поместват тематични обзори. В тях са 
представени сравнителни характеристики и параметри 
на машини и съоръжения на водещи световни марки, 
намиращи приложение в минерално-суровинната 
индустрия. В рубриката „Библиотека“ на интернет 
страницата, със свободен достъп и в пълен обем,  
посетителите могат да ползват авторски книги, издадени 
от БМГК Комерс. През 2020 г. бяха реализирани две 
издания.

Продължи споделянето във Facebook страницата на 
„Минно дело и геология“ на всички публикации в сайта. 

През 2020 г., във връзка с пандемията от коронавирус, 
с цел осигуряване на безопасна дигитална среда за 
читателите, на интернет страницата е качено и пълното 
съдържание на списанието.

През 2020 г. БМГК и нейните членове се присъединиха 
активно в усилията на държавните институции в 
борбата с пандемията от COVID-19. В началото на 
годината беше организирана Национална дарителска 
кампания, в рамките на която БМГК осъществи няколко 
успешни инициативи за подпомагане на българското 
здравеопазване:
 

• Изграждане на газова инсталация за нуждите на 
Инфекциозно отделение на Военно-медицинска 
академия;

• Изработка на мобилно приложение КОВИД 
19 – Команден център за Министерство на 
здравеопазването;

• Финансиране на чартърни полети до и от Китай, 
организирани от Министерство на здравеопазването, 
за закупуване на медицинско оборудване, 
тестове, консумативи и лични предпазни средства, 
предназначени за безвъзмездно предоставяне на 
лечебни заведения в страната и материали. 

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ

От началото на епидемията членове на БМГК подпомагат 
активно здравната система да се справи с голямото 

Чартърните полети бяха съфинансирани и от фирмите 
„Минстрой Холдинг“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ 
ЕАД, „Геотехмин“ ООД и „Асарел-Медет“ АД. Същите 
компании допълнително дариха средства за закупуване 
на специализирана медицинска апаратура за нуждите на 
болница „Св. Екатерина“.
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През 2020 г., професионалният празник на минната 
общност – Деня на миньора, беше отбелязан с тържествен 
молебен за здраве на миньорите в Катедрален храм 
„Св. Неделя“. На него присъстваха ръководствата на 

ДЕН НА МИНЬОРА

организаторите на честването - Българска минно-
геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно 
дело и геология и миньорските федерации – ФНСМ 
и СМФ „Подкрепа“, както и заместник-министърът на 
енергетиката Жечо Станков, директорът на дирекция 
„Природни ресурси и концесии“ в Министерство на 
енергетиката Станислав Станков, президентът на КТ 
„Подкрепа“ Димитър Манолов и вицепрезидентът на 
КНСБ Пламен Нанков. 

По случай празника, министърът на енергетиката - патрон 
на честването Теменужка Петкова и председателят 
на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов отправиха 
поздрав към всички работещите в отрасъла.
По традиция, макар и без официална церемония поради 
ограничителните мерки, Българската минно-геоложка 
камара отличи най-добрите компании от бранша с 
награди за постигнати най-високи годишни резултати, 
иновации, безопасност и здраве, грижа за природата и за 
социално-отговорна кампания, както и награди за принос 
към българската минерално-суровинна индустрия на 
активни дружества-членове на БМГК с кръгли годишнини 
и на юбилеи на ръководители.

Камарата награди и най-добрите студенти на МГУ 
„Св. Иван Рилски“, както и медията, която активно и 
безпристрастно отразява темите от бранша.

натоварване и чрез индивидуални дарения по региони 
под формата на финансови средства или консумативи към 
болнични заведения в столицата и в общините, където 
дружествата осъществяват дейността си. 

Сред дарените институции и организации са: 
Министерство на здравеопазването, БЧК, УМБАЛСМ 
„Пирогов“, Военно-медицинска академия, УМБАЛ 
„Александровска“, УМБАЛ „Света Анна“, УМБАЛ „Св. 
Екатерина“, УМБАЛ „Свети Георги“, УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ”, МБАЛ „Пазарджик“, МБАЛ „Добрич“, 
СБАЛАГ „Майчин дом“, УМБАЛ „Св. Марина“, МБАЛ 
„Пирдоп“, МБАЛ „Живот+“ – Крумовград, МБАЛ „Уни 
Хоспитал“ – Панагюрище, ДКЦ 1 – Панагюрище, Български 
лекарски съюз, филиалите на центровете за спешна 
медицинска помощ в Пирдоп, Крумовград, Брезник, 
болниците в Елин Пелин, Етрополе, Луковит, Златоград и 
Мадан.
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РАЗВИТИЕ НА МИННАТА 
ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Историята на минната индустрия датира още от 
древността, а България е активен участник в нея с 
богатството си от разнообразни минерални суровини. 
Доказателства за това се намират в откритите древни 
рудници, от които първо траките, а след това и пра-
българите и българите от първата и втората Българска 
държава са извличали ценни метали и неметални руди и 
скъпоценни и полускъпоценни камъни.

Промишленото развитие на добива и преработката 
на подземни богатства започва с освобождаването 
на България от турско робство. Тя преминава през 
различни етапи, съпроводени с особеностите на 
времето си, политическата обстановка, икономическото 
и технологичното развитие. Значението на различните 
подземни богатства също се променя с времето – от 
първоначалното ключово значение на въглищата в 
годините след Освобождението и използването на парния 
двигател, през добива на цветните метали и черната 
металургия в годините до Втората световна война, до 
добива на подземни богатства за нефтодобивната и 
химическата промишленост през годините на ускорената 
индустриализация в социалистическа България и т.н. 

От 1990 г. започва период на коренни промени, засягащ 
с големи мащаби суровинните отрасли. В неговите рамки 
започва дългата адаптация на геопроучвателната и 
минно-добивната дейност към изискванията и високите 
стандарти на пазарната икономика на международно 
равнище. В първата декада от периода (1994 – 1997 г.) 

стартира и процесът на приватизация на добивните 
дружества в сектора. Сред основните заплахи по 
това време е липсата на съвременна законодателна 
рамка в лицето на нов, актуален за времето си Закон 
за подземните богатства. През 1991 г., с приемането 
на Търговския закон, стартира и регистрацията на 
търговските дружества с предмет на дейност свързан 
с експлоатация на запасите на отделни находища. Една 
година след това се приема и Законът за преобразуването 
и приватизацията на държавните и общински предприятия. 
Голяма част от рудниците са обявени в ликвидация, а 
държавните субсидии са преустановени. Секторът е 
изправен пред нови сътресения, когато с постановление 
на Министерски съвет от 20.08.1992 г. се прекратява 
уранодобива, с екологични и икономически мотиви. 
Приватизирани са предприятията за добив на неметални 
полезни изкопаеми, както и тези за скално-облицовъчни 
материали. Въпреки сложната ситуация и множеството 
изпитания, на които са подложени дружествата, които 
оцеляват се адаптират успешно.

Следващата важна година е 1997 г., когато е извършено 
преструктурирането на Държавната геоложка служба и 
е разформирован Комитетът по геология и минерални 
ресурси. Част от експертите са пренасочени към 
Министерство на околната среда и водите и Министерство 
на икономиката. Секторът започва бавно да се 
възстановява от икономическите и социалните сътресения 
и да функционира в новите пазарни условия. През 1998 г. 
се основават дружествата „Лъки“, „Кърджали“, „Мадан“, 
„Рудозем“ и „Златоград“, които до този момент са в 
рамките на държавното дружество „Горубсо“. През 1999 г. 
са приватизирани и големите „Асарел-Медет“, „Челопеч“ 
и „Елаците-Мед“. Едва през същата година се приема 
и новият към пазарните условия Закон за подземните 
богатства. 

Ключов момент от историята на отрасъла са структурни 
промени във въгледобивната промишленост. Тези 
промени са резултат от приемането на правителствения 
„План за действие на въгледобивните компании“, 
с който през периода 1998 – 2001 г. се затварят 
неефективните въглищни мини, приемат се правила за 
свободно ценообразуване на въглищата и се извършва 
децентрализация на въгледобивната индустрия. 

Сериозен тласък в развитието на минната индустрия 
началото на новото хилядолетие се свързва с 
нарастващите чуждестранни инвестиции. Стават факт и 
инвестициите в екологично иновативно оборудване. През 
следващите години минерално-суровинната индустрия 
се стабилизира и съществено допринася за развитието 
на икономиката. През 2005г. в бранша оперират около 
50 дружества и еднолични търговци. Техният оборот е 
над 100 млн. лв., което е и предпоставка за задържане 
на чуждестранния инвестиционен интерес (над 30 млн. 
щатски долара).

Ключов момент от новата история на бранша е приемането 
на 29 септември 2015 г. на Националната стратегия за 

Периодът от 1990 г. до 2021 г. се оценява като третия 
етап от развитието на минерално-суровинния сектор 
като последните години, с промяната на индустриалните 
нужди и т.нар. Индустрия 4.0, могат да се определят и 
като началото на прехода към четвъртия такъв етап.

Пръва копка на експериментален участък „Асарел”
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развитие на минната индустрия в България. Тя цели 
създаване на бизнеси с по-висока добавена стойност, 
които да повишат конкурентоспособността на българската 
икономика. 

През следващите години минерално-суровинната 
индустрия се стабилизира, очертавайки тренд на добро 
развитие. Производителността на труда надвишава 
същата в множество други браншове. Предприятията 
са рентабилни и икономически ефективни, прилагат 
най-добрите практики в търсенето, проучването, добива 
и обогатяването на минерални суровини. Продължават 
инвестициите във високо технологично оборудване, което 
освен повишаване на конкурентоспособността на бранша 
води и до защита на околната среда.

Количеството на добивана продукция зависи от търсенето 
на произведените от съответните материали вторични 
продукти, както и от изменението от международната 
среда и националните политики. Така, през последните 
години, водеща политика на Европейския съюз и 
страните членки е преминаване към кръгова и/или зелена 
икономика, което води до промяна на поведението 
на крайните потребители, а от тук и на търсенето на 
определени полезни изкопаеми в дългосрочен период. 
Добивът на твърди горива в страната например има ясен 
тренд на намаляване на производството след 
2016 г., докато търсените цветни метали за производство 
на електрически автомобили и електроника води до траен 
тренд на нарастване на производството на добива на 
метални руди.

За периода 2000-2020 г. производството на метални руди 
е нараснало от 23 770 т. до 38 284 т. или увеличение от 
62%. В същото време производството на индустриални 
минерали е намаляло от 14 233 т. до 11 081 т. или 22%. 
Сериозен спад от 91% бележи производството на течни 
горива, от 241 т. до 21 т. За същия период производството 
на твърди горива е намаляло от 27 128 т. до 22 481 т. или 
17%. Производството на инертни материали бележи 
растеж от 23 879 т. до 34 452 т. или увеличение от 44%. 
Производството на скално-облицовъчни материали 
намалява от 500 т. до 490 т. или намаление с 2%. 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МИННАТА 
ИНДУСТРИЯ В ПЕРИОДА 1990 – 2021 Г.

ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ

Производство на метални и неметални подземни богатства в натура (хил. т.)
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СМАРТ център в Рудник „Челопеч”
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По отношение на стойностното изражение на 
производството в минната индустрия се наблюдава 
следната структура:

Промените в производството на минерални суровини, 
както и промяната в структурата на производството в 
сектор Добив на суровини в резултат от влиянието на 
различни събития (например: кризисните събития от 
1998-1999 г. и 2008-2009 г.) могат да се проследят на 
представената графика.

Производство на метални и неметални подземни богатства в стойност (хил. евро)
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На база на тези данни се отчита средногодишен темп на 
увеличение на производството на полезни изкопаеми е 
над 2%.

За периода 2000-2020 г. броят на заетите лица в минната 
индустрия е намалял от 40 383 души до 20 684 души 
или близо 50%. През годините, поради оптимизация на 
производството в различни предприятия, средногодишния 
темп на намаляване на заетите в сектора от 2008 г. до 
2020 г. е 3,1%.

Сериозно нарастване бележи средната годишна заплата в 
минната индустрия, като за периода 2000-2020 средната 
годишна заплата в бранша е нараснала от 4 419 лв. на 
21 139 лв. или увеличение с 378%. Средногодишното 
нарастване на средната работна заплата в сектора е 9,9%.

РАЗХОДИ ЗА ТРУД

Метални

тренд Твърди горива

Индустриални минерали Течни гориваТвърди гориваИнертни материали

тренд Инертни материали Скално-облицовъчни 
материали

Други неметални руди

тренд Метални тренд Индустриални 
материали

Структура на производство на минната индустрия по 
стойност

0% Добив на течни горива

1% Добив на скално-облицовъчни 
материали

10% Добив на индустриални 
минерали

32% Добив на инертни материали

21% Добив на твърди горива

36% Добив на метални руди

0% Добив на неметални руди

0% Добив на други 
неметални руди
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Брой заети и средна работна заплата (лв.) при Производство на метални и неметални подземни богатства

Производителност и ефективност на труда в сектора Производство на метални и неметални подземни богатства
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За периода 2000-2019 г. произведената продукция на 
един нает в лева е нараснала от 24 890 лв. до 
124 544 лв., което е 400% ръст. Най-високата стойност на 
производителността на труда е през 2019 г. с 135 хил. лева 
произведени от 1 зает в сектора.

За периода се наблюдава и промяна във ефективността 
на разходите за труд като за всеки вложен лев в труд са 
произведени 6,4 лева продукция.
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Инвестиции в реални активи в сектора Производство на метални и неметални подземни богатства (млн. евро)
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В периода 2007 – 2008 г. се наблюдава пик на 
инвестициите, достигайки 245 млн. евро, като това е над 
9 пъти повече от най-ниската стойност на инвестициите в 
реални активи в сектора, който е отчетен през 1996 г. – 
27 млн. евро.

Средногодишните инвестиции в опазване околната среда 
в сектора възлизат на 36 млн. лева като достигат стоя пик 
през 2019 г.- 44 млн. лева и 2013г.- 43 млн. лева, а са на 
своя минимум през 2010 г.- 29 млн. лева и 2018 г.- 31 млн. 
лева.

ИНВЕСТИЦИИ
Така отчетения пик се дължи на навлизането на 
чуждестранни инвеститори и се реализира скокообразно 
в периода 2004 – 2008 г. След това има сериозен спад 
(2008 – 2012 г.) до 138 млн. евро, последван от години 
(2012 – 2018 г.) на нестабилност и достигане на 12 годишен 
минимум на инвестициите от 110 млн. евро през 2017 г.

Относителният дял на инвестициите за екология в сектора 
е около 10% като той е най-висок през 2017 г.- 17,6% от 
всички инвестиции в сектора и най-малък през 2018г.- 
8,76% от всички инвестиции в сектора.
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РАСТЕЖ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОР 
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
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На база на тези данни, растежът на сектора в бъдеще 
може да се свърже с 2 стъпки: 

1. Повишаване на инвестициите във високо 
производителни и иновативни технологии, които да 
доведат до по-висок принос на инвестициите в растежа на 
фирмите от сектора над равнището от 0,61.

2. Повишаване на инвестициите в човешки капитал, които 
да оползотворят високата производителност на труда и 
да се валоризира високия принос на човешкия фактор в 
растежа на производството в сектора от 1,36.

Анализът на данните показва, че най-силно е влиянието на 
разходите на труд. При това производителността на труда 
в сектора е на такива равнища, че за единица изменение 
на разходите за труд се реализира 1,36 пункта растеж 
на производството. На следващо място са разходите за 
суровини и материали. Като резултат от оптимизацията на 
разходите през последните години се установява, че към 
настоящия момент за единица изменение на разходите 
за суровини и материали се реализира 1,22 пункта растеж 
на производството. Влиянието на инвестициите върху 
растежа на компаниите от сектора е най-незначително. 
Към настоящия момент при единица изменение на 
инвестициите в реални активи се реализира 0,61 пункта 
растеж на производството.

Съобразно горното, може да се определи и структурата 
на влияние на производствените фактори върху растежа 
на сектор Добивна промишленост:

Могат да се обособят три периода в развитието на 
бранша:

• 1996 – 2001 г. – период на застой в производството, 
който се дължи на остаряло оборудване в 
сектора като цяло и в същото време е израз на 
икономическата и валутна криза в страна през 1998 – 
1999 г. Средногодишния ръст е 0,63%.

• 2001 – 2010 г. – период на засилен растеж, 
който се дължи на промяната в собствеността и 
навлизането на чуждестранни инвестиции в сектора. 
Средногодишния ръст е значително по-висок от 
средния за целия наблюдаван период и е 1,77% 
средно годишно.

• 2010 – 2018 г. – период на застой в производството, 
който се реализира основно поради наличието 
на редица кризисни събития през този период. 
Средногодишния ръст е много нисък: 0,11%

Отделните подсектори се развиват с различни темпове. 
Известен оптимизъм има за растеж на подсектор: добив 
на метални руди, докато песимистичната прогноза за 
сериозен спад в подсектора: добив на твърди горива е 
основанието като цяло секторът добивна промишленост 
да е в икономически застой.

Влияние на отделните производствени фактори върху 
изменението на производството на метални и неметални 
полени изкопаеми

Структура на производство на минната индустрия по 
стойност
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Средногодишният темп на растеж на сектор Добивна 
промишленост е 1,1% годишно.
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На този етап е налице добро законодателство, добри 
примери и практики както в ЕС, така и в България, 
регулиращи и създаващи предпоставки за развитие 
на минерално-суровинния отрасъл. Основното 
предизвикателство в следващите 10 години е свързано 
с прилагане на Стратегията за възстановяване и 
устойчивост от 2020 г. При това, минните предприятия 
трябва да следват и същевременно да прилагат и 
разширяват инструментите и мерките на зелената 
икономика с цел гарантиране устойчиво развитие на този 
отрасъл.

Трябва да бъдат отбелязани глобалните 
предизвикателства, които настъпват, а именно: 
увеличаване на средната класа от 1,8 на почти 4 млрд. 
души до 2030 г. (Китай, Индия, Бразилия и др.). Това 
означава повишаване на необходимостта от суровини 
в различните производства и завишено търсене на 
ресурси при условия на ограничен достъп и повишени 
разходи. Ресурсите стават все по-взаимно свързани, 
а екосистемите имат все по-слаби възможности за 
възстановяване, което води до силно ограничаване 
на силните ресурси. Влияние оказва и изменението на 
климата, загубата на биоразнообразие, замърсяване и 
други.

В този контекст стратегическите предизвикателства за 
държавата и бизнеса в този отрасъл са икономически, 
екологични (зелена минна индустрия), социални 
(корпоративна социална отговорност). 

Икономическите предизвикателства включват 
прилагане на водещи технологии, борба срещу „сивия” 
износ и незаконния добив на подземни богатства. 
Усъвършенстване на законодателството в областта 
на подземните богатства. Постигане на стабилна 

ТЕНДЕНЦИИ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА 
МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

икономическа среда предвид големия размер на 
инвестиции в отрасъла и сравнително дългия период 
на възвръщаемост. Постигане на баланс между пазарно 
търсене и предлагане, особено при суровини, чиято 
цена не се определя от международните пазари. 
Съобразяване с принципите и стандартите за устойчиво 
развитие. Насърчаване на оценката на риска във всички 
икономически направления на дейностите по проучването, 
добива, преработката на подземни богатства и 
реализация на превантивни антикризисни мерки. 

Екологичните предизвикателства са свързани с опазване 
на земните недра чрез рационални използване на земните 
богатства при проучването добива и първичната им 
преработка. Забрана за добив на инертни матирали от 
речните корита. Осъществяване на етапите на дейностите 
при подземните богатства, като се спазват изискванията 
от законодателството екологични критерии и инвестиране 
в тази сфера.  От значение е и внедряването на най-
добрите практики за минимизиране на екологичния 
отпечатък.  Създаване на фирмени системи за контрол 
на екологичното състояние и превантивен подход, а 
така също и системни оценки на екологичния риск при 
реализацията на проекти.

Социалните предизвикателства включват разработване 
на Кодекс за прилагане на етични бизнес практики, 
социално сътрудничество и спазване на човешките 
права. Създаване на национална и браншова система 
за осигуряване на професионално подготвени кадри 
за отрасъла. Създаване на национална, отраслова 
и фирмени системи за контрол и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия за работа. Периодични 
оценки на риска в направление „Безопасност и здраве 
при работа” и инвестиции за намаляване и ликвидиране 
на рисковите фактори. Стимулиране на партньорство 
между държавата, местните общности и инвеститорите 
в отрасъла, и неправителствените организации. 
Насърчаване на развитието на съпътстващите 
производства, които да станат независими от срока 
на работа на добивното производство и да осигурят 
запазване на работните места. 

За постигане на целите за устойчиво развитие на тази 
индустрия е необходимо партньорство и открит диалог с 
всички заинтересовани страни от дейността по търсене, 
проучване и добив на подземни богатства. Отношенията 
между тях трябва да бъдат нормативно регламентирани 
с цел гарантиране професионализма на операторите при 
предоставянето на разрешения за търсене, проучване и 
добив, подготовка на кадри, безопасност на труда и други. 
Създаване на система за ефективен контрол по спазване 
на нормативните актове, регулиращи обществените 
отношения в отрасъла. 

По изискване на Европейския съюз е необходимо 
да се търсят икономически ефективни начини, чрез 
които отрасълът да стане по-екологосъобразен и 
по-малко енергоемък, с което ще се повиши неговата 
конкурентоспособност.

Рудник „Ада Тепе”, „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград” ЕАД
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Световната история показва, че развитието на обществото 
последните 5 000 години е свързано пряко с начина, 
средствата, инструментите и технологиите за добив на 
различни полезни изкопаеми. 

Съвременният опит в България относно добива на 
метални и неметални рудни изкопаеми се простира далеч 
по-рано от 1990 г., но начините и методи за отчитане 
на произведената минна продукция не позволява да се 
правят валидни съпоставки. За анализирания период 
1990 – 2021 г., обаче, са налице редица доказателства, 
които показват не само количествената, но и качествената 
промяна в сектора.

За 30-годишен период, безспорно се увеличава 
значително броят на икономическите субекти в сектора. 
В същото време, с преструктурирането на българската 
икономика (1991 – 1999 г.) е налице и промяна в 
структурата на добиваните суровини. През последните 
години, с промяна на основни приоритети в Световната 
икономика, е налице ново преструктуриране на Добивната 
промишленост в България като отново сме свидетели на 
ускорено развитие на някои под-сектори (напр. добив на 
цветни метални руди) и ускорен спад в други (напр. добив 
на твърди и течни горива).

В качествено отношение се наблюдават също много 
интересни събития в развитието на предприятията от 
сектора на Минното дело. През годините е налице 
промяна в собствеността и навлизане на чужди 

инвеститори, съпроводени с ускорени темпове 
на инвестиции в реални активи. Тези инвестиции, 
в крайна сметка водят до трайно увеличаване на 
производителността на труда и на ефективното 
използване на ресурсите. По този начин, към 2021 г. 
основните фактори за растеж на добива на суровини в 
страната е човешкият капитал и умното управление на 
суровините и материалите.

Какво е бъдещето пред сектора Добивна промишленост? 
Определено секторът има бъдеще. За целта обаче, 
фирмите са изправени пред нови предизвикателства, 
породени от Политиката на ЕС за възстановяване и 
устойчивост. Това поставя на преден план въпроси 
като: социално предприемачество и развитие на 
социално общество, екология и опазване на околната 
среда, кръгова икономика и намаляване пилеенето на 
суровини и пр. По всеки един от тези приоритети, и в 
тяхната съвкупност, са налице редица добри примери от 
водещи добивни предприятия, които ако бъдат приети 
и утвърдени като стандарт за целия сектор, ще дадат 
този необходим тласък, който е необходим за бъдещото 
развитие на Добивната промишленост и минното дело в 
България.

АВТОРИ:
Николай Щерев, Вяра Милушева, Ивайло Иванов, 
Марин Гешков, Петя Биолчева
УНСС, Катедра „Индустриален бизнес“
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СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА 
ПРЕЗ 2020 Г.

ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

СУРОВИНИ И КОНЦЕСИИ

През 2020  г. глобалната икономическа активност 
се понижи с 3,5% в реално изражение в резултат на 
безпрецедентните ограничителни мерки, наложени 
за овладяване на разпространението на пандемията 
от COVID-19. В световен мащаб индустриалното 
производство отбеляза спад от 4,6% през 2020 г., като 
през април беше регистрирано най-силното понижение на 
годишна база в исторически план.
През 2020  г. цените на  металите се повишиха на 
годишна база в долари и в евро. Наблюдаваше се силно 
поскъпване през втората половина на годината главно 
поради засиленото търсене. Повишението на цените на 
металите изцяло компенсира отчетеното поевтиняване 
през първата половина на годината, когато търсенето 
беше отслабено поради съществения спад на глобалното 
индустриално производство.

Разпространението на пандемията от COVID-19 през 
2020 г. и въведените противоепидемични мерки породиха 
значителни негативни ефекти за икономическата 
активност и в България по линия както на понижено 
външно търсене, така и на наложени ограничения върху 
дейността на фирмите в някои сектори на икономиката. 
По-значително затягане на мерките се наблюдаваше в 
края на първото тримесечие и през второто тримесечие на 
2020 г., последвано от частичното им разхлабване през 
третото тримесечие и ново затягане в края на годината. В 
резултат на тези процеси реалният БВП се понижи с 4,2%.

Брутната добавена стойност общо за икономиката се 
понижи в реално изражение с -4,3% през 2020 г., като 
понижаване на икономическата дейност беше отчетено 
във всички основни сектори. С най-голям отрицателен 
принос към изменението на общата брутна добавена 
стойност през годината беше секторът на услугите. 
Свиването на добавената стойност в индустрията беше 
повлияно от спада на износа на стоки и от отслабването на 
вътрешното търсене, като понижение на икономическата 
активност имаше в промишлеността и в по-ниска степен в 
сектора на строителството.

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със 
стратегическо значение за икономиката на България. Тя е 
в основата на всички други индустрии и важен фактор за 
икономическата стабилност и енергийна независимост на 
страната. 

България има водеща позиция в европейския добив, 
нареждайки се на първите места по добив на мед, добив 

на злато и по добив на лигнитни въглища. Основните 
суровини, които се добиват в страната са лигнитни 
въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, 
гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, 
огнеупорни глини, мрамор.

Действащите разрешения за търсене и проучване или за 
проучване са 222 бр., от тях:

• За метални полезни изкопаеми – 36 бр.
• За неметални полезни изкопаеми - индустриални 

минерали – 38 бр.
• За нефт и природен газ – 6 бр.;
• За твърди горива – 3 бр.
• За строителни материали – 71 бр.
• За скално-облицовъчни материали – 65 бр.;
• За минни отпадъци – 3 бр.

Действащите концесии за добив на подземни богатства са 
общо 524 бр., от тях:

• За метални полезни изкопаеми – 20 бр.
• За неметални полезни изкопаеми - индустриални 

минерали – 75 бр.
• За нефт и природен газ – 18 бр.
• За твърди горива – 15 бр.
• За строителни материали – 322 бр.
• За скално-облицовъчни материали – 75 бр.
• За минни отпадъци – 1 бр.

Около 80% от минните дейности в страната се извършват 
по открит способ.

Общата площ на находищата на подземни богатства в 
България е 1678,19 хил. дка при следното разпределение: 

Площ на находищата на подземни богатства

Източник: Министерство на енергетиката

3% Добив на неметални 
материали и суровини

5% Добив на метални руди

43% Добив на въглища

48% Добив на нефт и 
природен газ
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Разпределение на концесионните приходи

Източник: Министерство на енергетиката

Източник: Министерство на енергетиката

Промяна в добива 2020/2019

8% Неметални

24% Строителни и СОМ

28% Енергийни

40% Метални

Mетални

Индустриални минерали

Tечни горива

През 2020 г. размерът на концесионните приходи е 
81,6 млн. лв. (без ДДС), като се отчита ръст в сравнение с 
предходната година. Той се дължи основно на значително 
по-високите плащания (с 50%) от подотрасъл рудодобив. 
Нарастване има и в приходите от останалите подотрасли 
на бранша, с изключение на въгледобива.

При разпределението на концесионните приходи по 
подсектори, с най-голям дял отново са металните полезни 
изкопаеми с 50%, следвани добива на строителни 
и скално-облицовъчни материали с 25%. Делът на 
въгледобива намалява през 2020 г., заемайки трета 
позиция със 17%.

Общият добив на полезни изкопаеми у нас през 2020 г., по 
данни на Министерство на енергетиката, е в размер на 107 
млн. тона и бележи спад с 3% спрямо 2019 г.

За поредна година, повишение се наблюдава в добива 
на метални полезни изкопаели, като през 2020 г. той е 
8% и достига ниво от 38 млн. т. Ръст има и при добива на 
инертни и строителни материали, със 7%, които достигат 
годишен обем от 34 млн. т. 

При всички останали подотрасли е налице спад в 
производството, като най-съществен е при въгледобива, 
с 21 %, който достига най-ниското си ниво за последните 
15 години – 22 млн. тона. Намаление с 16% се отчита при 
добива на индустриални минерали, достигайки ниво от 
11 млн. тона през 2020 г. Спад от 6% бележи и добивът на 
скално-облицовъчни материали, но въпреки това запазва 
сравнително високо ниво за последните няколко години – 
0,5 млн. т. 

Най-голям дял в разпределението на добива на полезни 
изкопаеми през 2020 г. има рудодобивът с 36%. Следва 
добивът на инертни материали, достигайки дял от 32%. 
За втора поредна година, въгледобивът отстъпва второто 
си място в разпределението и остава на трета позиция с 
21%. Добивът на индустриални материали е с дял от 10%, 
изоставайки през последните години.

ПРОИЗВОДСТВО

+8%

-2%

-21%

+7%

-16%

Източник: Министерство на енергетиката

Концесионни приходи през 2020 г., хил. лв. (без ДДС)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

63 248
76 821

72 624
58 451

120 341

74 975
72 082

81 63261 340
79 306

-6%

Твърди горива

Инертни материали

Скално-облицовъчни материали
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1% Спомагателни дейности в добива

2% Нефт и газ

16% Твърди горива

19% Неметални минерали и суровини

62% Метални руди

Разпределение на добива през 2020 г.

Разпределение на производството в стойност през 2020 г.

Източник: Министерство на енергетиката

Източник: Министерство на енергетиката

0% Течни горива

1% Скално-облицовъчни материали

10% Индустриални минерали

32% Инертни материали

21% Твърди горива

36% Метални

Общата стойност на произведената продукция 
на промишлените предприятия от сектор Добивна 
промишленост през 2020 г., по изчисления на БМГК, е в 
размер на близо 2,9 млрд. лева, като бележи ръст с 11% 
спрямо 2019 г. Това се дължи основно на резултатите 
в рудодобива, при който се отчита както нарастване на 
добитите количества в натурално изражение, така и 
покачването на цените на международните пазари през 
изминалата година. Налице е ръст (с 10%) и при добива на 
неметални минерали и суровини. 

КОД ПО 
КИД-2008

05

06

07

08

09

Добив на въглища

Добив на нефт и газ

Добив на метални руди

Добив на неметални материали 
и суровини

Спомагателни дейности в 
добива

Общо:

450 564

64 604

1 785 553

542 502

29 931

2 873 155

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2020 г.
(ХИЛ. ЛВ.)

Източник: БМГК. Изчисления на база данни за индекса на цените на 
производител в промишлеността на НСИ.

Стойността на произведената продукция в подотрасъл 
въгледобив, от друга страна, бележи сериозен спад за 
предходната година – 27%, най-вече поради намаляването 
на количествата на добива. Намаление се отчита и при 
добива на нефт и газ, както и спомагателните дейности 
в добива, но поради малкия си относителен дял, тези 
дейности не оказват влияние върху общия показател за 
бранша.

При разпределението на стойността на произведената 
продукция в бранша за 2020 г., ясно се откроява големият 
дял на рудодобива – 62%. Следват го неметалните 
минерали и суровини с 19% и добива на твърди горива с 
16%. 
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По данни на Министерство на икономиката за 2020 г. 
интензитета на външната търговия с минерални суровини 
намалява, както по отношение на износа, така и на вноса.

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

Продуктите на минерално-суровинната индустрия 
през 2020 г. формират 2,3 млрд. евро износ, като този 
показател бележи сериозно намаление в сравнение с 
предходната година – близо 40%.  Това се дължи преди 
всичко на спада при горивата, които представляват над 
половината от стойността на изнесените минерални 
суровини. Ръст се наблюдава в стойността на износа 
на металните полезни изкопаеми, но той се дължи на 
по-високите цени на металите, а не на по-големия обем 
продукция.

4%

4% 

37%

55%

2%

2% 

40%

56%

Благородни

Индустриални минерали

Разпределение на износа, EUR

Разпределение на вноса, EUR

Стойността на вноса на минерални суровини през 
2020 г. също намалява, макар и по-малък процент – 25% 
и е на обща стойност 4,6 млрд. евро. Това се дължи също 
на горивата, които имат съществен дял в общия внос. 
Обратната е тенденцията при вноса на метални полезни 
изкопаеми, който нараства както в натурално изражение, 
така и като стойност, но поради сравнително малкия си дял, 
не може да окаже решаващо влияние в общата статистика.

Съотношението на износа и вноса показва все още 
неизползван потенциал на бранша в полза на платежния 
баланс на страната. Към това трябва да прибавим и 
повишаване на конкурентоспособността на индустриите, 
следващи във веригата на стойността, напр. медните руди 
и концентрати, изнасяни от България са значително по-
евтини от вноса.

Източник: Министерство на икономиката

2016 2017 2018 2019 2020

14 568 064

8 193 584

15 953 794

6 948 919

13 962 312

6 707 682

12 588 386

5 629 102

13 980 486

7 404 150

Износ и внос, тона

Износ Внос

Източник: Министерство на икономиката

2016 2017 2018 2019 2020

4 226 021

2 398 275

6 138 129

2 813 815

6 136 746

3 287 707

4 579 977

2 293 456

6 364 848

3 848 548

Износ и внос, EUR`000

Износ Внос

Метални

Горива



29ГОДИШЕН БЮЛЕТИН 2021

МОНТИРА СЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА 
ТОПКОВА МЕЛНИЦА НА БАЛКАНИТЕ В 
ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА „АСАРЕЛ“

„КАОЛИН“ ВЪВЕДЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВ 
ФИЛТЪРНО-СУШИЛЕН ЦЕХ ЗА СТОКОВ 
КАОЛИН

Обогатителна фабрика „Асарел“ преминава през 
тотална промяна по мащабен проект за модернизация 
на рудоподготовката. До месец март 2021 г. са вложени 
около 50 млн. лева за изпълнението на всички подобекти, 
сред които са новият втори претоварен възел и новият 
шести дезинтегратор. Финализира се работата по новата 
топкова мелница, която ще е най-голямата не само в 
страната, но и в рудодобива на Балканите. Тя е три пъти 
по-голяма от досегашните девет, с които разполага 
компанията, като може да смила 650 тона руда на час. 
Още по-специалното е, че има най-високото възможно 
ниво на автоматизация, като е оборудвана с първата за 
Европа експертна автоматизирана система. 

Тази автоматизация е „последен писък“ на технологиите 
от най-ново поколение. Тя може сама да следи и 
поддържа смилането на рудата, така че да бъде в точно 
определените параметри, нужни за следващия етап на 
флотация, разказаха инж. Георги Матанов, ръководител на 
направлението за развитие на обогатяването в „Асарел-
Медет“, и проект-мениджърът инж. Тодор Пъков.

Модернизацията на рудоподготовката се извършва по 
проект на „Нипроруда“. Тя има стратегическо значение 
за дългосрочното устойчиво развитие на „Асарел“, 
защото ще позволи достигането на проектната годишна 
преработка от 15 млн. тона руда.

В края на 2020 г. в най-голямата фабрика на „КАОЛИН“ 
ЕАД – Обогатителна фабрика Ветово, беше въведен 
в експлоатация изцяло нов филтърно-сушилен цех за 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В 
БРАНША

стоков каолин. Проектът е на стойност 7,5 млн. евро 
и осигурява производствен капацитет от 90 хил. тона 
обогатен каолин годишно. Новата производствена 
мощност ще замести действащия до момента цех, като 
запазва класическата технология – утаяване, филтруване 
и сушене на каолиновата суровина, но включва редица 
иновативни технологични решения и енергоспестяващо 
оборудване от последно поколение:

• За първи път в областта на обогатяването на 
каолиновите минерали се използва ултра 
високоефективен компресиран ламелен сгъстител за 
утаяване на каолиновите частици. Досега такъв тип не 
е използван никъде по света и „Каолин“ ЕАД е пионер 
във внедряването му от областта на очистване 
на отпадни води в областта на индустриалното 
обогатяване;

• Филтър пресите са мембранен тип, с функция за 
автоматично шейкинг разтоварване. Процесът е 
напълно автоматизиран както по отношение на 
зареждане, така и на разтоварване на каолиновия 
кейк, с възможност за настройване на процеса във 
всичките му аспекти като време и желани параметри;

• Сушилнята е с изключително малка сушилна площ от 
2,75 m2 и производителност от 12,5 t/h. До момента 
същата производителност е постигана чрез 2 броя 
сушилни с площ 200 m2.

Приложените иновации могат да се окачествят като 
симбиоза между оптимизиране на ресурсите и опазването 
на околната среда и редуциране на преките емисии 
на CO2, отделени в атмосферата от потреблението на 
енергия.

Реализацията на новия филтърно-сушилен цех е 
поредната проява на отговорна грижа към околната среда 
и хората в германската група Кварцверке ГмбХ, част от 
която е „Каолин“ ЕАД.  При техническото оборудване 
на производствените обекти и при изграждането на 
производствените процеси енергийната ефективност, 
намаляването на парниковите газове, процесите 
по рециклиране и намаляването на отпадъците се 
оптимизират непрекъснато. Енергийната и суровинна 
ефективност са централните изисквания към 
съоръженията и процесите, които се внедряват.
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През 2020 г. Елаците-Мед АД реализира нов проект в 
сферата на нерудните полезни изкопаеми, резултат от 
последователната политика на дружеството за оптимално 
оползотворяване на изчерпаемия природен ресурс. На 
територията на Рудодобивния комплекс край Етрополе 
бе въведен в експлоатация модерен мобилен комплекс 
за производство на фракциониран инертен материал на 
испанския производител MAQUINARIA DA CANTERAS 
TRIMAN, S.A.U. С него се преработва и оползотворява 
скален материал (откривка), реализиран в находището 
при добива на медно-порфирни златосъдържащи руди. 
Съоръжението  е с четиристадийно трошене, съставено 
от три мобилни колесни групи и дванадесет гумено-
транспортни ленти, формиращи високопроизводителна 
технологична линия за производство на до 
седем различни вида скални фракции. Общата 
производителност на комплекса е 250 т/час. 

Произвежданите крайни продукти (фракции) са 
сертифицирани съобразно СИСТЕМА 2+ по смисъла на 
Регламент (ЕС) 305/2011 по  стандарти - EN 12 620; EN 13 
242; EN 12 043; EN 13 139 и EN 13 450.

С реализирането на този дългосрочен проект се постига 
екологичен ефект, тъй като скалният материал не се 
депонира като отпадък, а се използва за изграждането на 
руднични пътища на територията на комплекса.

Уникален за Балканите проект интегрира в обща 
информационна система пробивно-взривните минни 
дейности заедно с дигитален геоложки, структурен и 
хидрогеоложки модел на находище „Асарел“. Началникът 
на рудника инж. Иван Андреев посочи, че такава 
интегрирана информационна система имат само водещите 
минни компании в света.

 В „Асарел-Медет“ системата обхваща всички процеси, 
за които отговарят отдел „Минно инженерство“ и звено 
„Пробивно-взривни работи“ на рудник „Асарел“ – от 
геоложките проучвания и изготвянето на актуален 
геоложки блоков модел на находището, през планирането 
на минните дейности и проектирането на пробивно-
взривните работи, до отчитането на иззетата минна маса 
и оценката за устойчивостта на рудничните откоси и 
бордове. 

МОДЕРЕН МОБИЛЕН КОМПЛЕКС ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА СКАЛНИ ФРАКЦИИ БЕ 
ОТКРИТ В ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА ПОДПОМАГА МИННОТО 
ПЛАНИРАНЕ В РУДНИК „АСАРЕЛ“

Изпълнител на модерното интегрирано решение 
е компанията Datamine. В края на 2020 г. завърши 
внедряването на дигиталната система за пробивно-
взривни дейности, като по този начин вече има 
възможност да се определи какво количество минна маса 
да бъде взривено, както и най-точното място за най-
ефективна и безопасна работа. Цялата тази информация 
е свързана със системата Wenco за високоточно 
позициониране на сондите и с промишления дрон, който 
помага в работата на отдел „Минно инженерство“. 

Работата по интегрираната информационна система се 
финализира до средата на 2021 г., а икономическият ефект 
идва от прецизното планиране и изпълнение на взривните 
минни дейности. Проектът има важно значение както за 
съвременното минно планиране, така и за екологичността 
и безопасността на работата в рудника, посочи инж. Стойо 
Боснев, който ръководи отдела по минно планиране. 
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АСАРЕЛ-МЕДЕТ ВНЕДРЯВА ТЕХНОЛОГИИ 
НА БЪДЕЩЕТО ПО МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРОЕКТ X-MINE

АСАРЕЛ-МЕДЕТ ИНВЕСТИРА 26 МЛН. ЛВ. 
В МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА ОБОРОТНО 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Асарел-Медет“ е единствената българска компания, 
която е част от мащабния изследователски проект 
X-Mine, координиран от VTT - Център за технически 
изследвания на Финландия. Международният консорциум 
за иновации обединява научни институти, производители 
на оборудване и минни компании от различни европейски 
страни. Екипът на X-Mine разработва нови сензорни 
технологии за геоложко проучване и внедрява дигитални 
продукти за моделиране на находищата и по-ефективна 
преработка на рудите. 

Това са технологии на бъдещето, а „Асарел“ е сред 
първите европейски компании, в които те се внедряват 
пилотно. От 2020 г. се използва сензорен скенер за 
сондажна ядка от геоложки проучвания на базата на 
рентгенова флуоресценция, рентгенова трансмисия 
и 3D технологии за визуализиране. Внедрява се 
оборудване за автоматизирано сортиране на минералите 
и нов специализиран софтуер за оценка и анализ на 
резултатите. 

От X-Mine очакват, че новите методи ще доведат 
до революция в проучването и характеризирането 

„Асарел-Медет“ АД изпълни инвестиционен проект за 
модернизация и развитие на системата за водоотлив 
и оборотното водоснабдяване на хвостохранилище 
„Люляковица“ за 26 млн. лв. 

Изградената система е от скатни преливници, колектор 
и помпена станция „820“. Новооборудваната станция 
е проектирана да работи напълно автоматизирано със 
система на Siemens от ново поколение. Модерното 
помпено оборудване има с 10% по-висок коефициент 
на полезно действие от експлоатираното досега, а 
капацитетът му е съпоставим с този, който снабдява с 
питейна вода морската столица Варна.

Надграждането на системата за водоотлив е един от 
стратегическите проекти за дългосрочно устойчиво 
развитие на „Асарел-Медет“, като плановете са тази 
водоотливна система да се използва през целия живот на 
мината.

на съществуващите и нови находища, защото ще 
оптимизират цялата верига на минните операции. Чрез 
тях още при геоложкото проучване ще се знае размерът 
на минералните зърна, разпространението им и цялата 
необходима структурна, геоложка, геохимична и 
минералогична информация. Така добивът не само ще 
стане по-ефективен, но също ще се намали въздействието 
върху околната среда. Сред големите предимства е, че 
ще има по-малко отпадъци и по-точен избор на местата за 
добивни дейности. Предвижда се, че минните компании 
ще постигнат до 20% намаление на транспортните 
разходи, 7% намаление на преработената откривка, от 10 
до 30% по-ниско потребление на енергия и намаление на 
въглеродните емисии.
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Модернизацията и инвестициите за дигитализиране на 
всички системи в производствения процес винаги са били 
сред основните приоритети на Елаците-Мед. Стремежът 
на ръководството да прилага най-модерни технологии за 
развитието на компанията в посока интелигентна минна 
индустрия бе доказан и през 2020 г. с въвеждането 
на уникален софтуерен продукт. Интегрираният нов 
софтуер е предназначен за мобилни телефони, като 
предоставя актуална информация от производствения 
процес в реално време. Приложението е надграждане на 
информационната система АСМО в Елаците-Мед и носи 
името ACMO Mobile.  

Мобилното приложение успешно предоставя данни 
от наличната информация в платформата за AutoCad – 
АСМО Модул, която служи за обмяна на информация 
между производствено-техническите отдели и акумулира 
цялата производства информация в единна среда.
Новото приложение събира и предоставя на мобилния 
телефон и данни от други производствено-оперативни 
системи и всичко се представя в реално време, с актуални 
данни. 

Мобилната версия надгражда информационната система 
АСМО и предлага всички графични модели, които 
са налични в нея, за да са полезни при използването 
им на мобилен телефон. Всеки един от моделите е 
георефериран с точни координати, така че, използвайки 

ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ACMO 
MOBILE В ЕЛАЦИТЕ-МЕД

системата за локализиране на мобилния апарат, да 
постави ползвателя му точно върху разглеждания от него 
модел и на телефона да се вижда текущата информация 
за терена около него. 

С приложението всеки упълномощен специалист може 
да получава актуална информация от системата за 
автоматизирано управление на минното производство 
Dispatch, като вижда движението на самосвалите в 
реално време. Освен Dispatch, в мобилното приложение 
е интегрирана и системата ProVision, за високоточно 
позициониране на багери и сонди. 

Допълнително към нововъведенията бяха разработени 
и методи за осигуряване на  непрекъсната информация 
за качеството на въздуха на работните площадки на 
дружеството, като данните се събират от измервателните 
уреди в собствена, защитена информационна система.

В мобилното приложение е добавена и специализирана 
функционалност за изпращане на SOS съобщение, 
в случай, че служителят има нужда от помощ или e 
настъпил инцидент. По този начин се информират всички 
лица, до които трябва да достигне сигналът и се предава 
информация за местоположението на човека, подал 
сигнала.

От екипа, разработил приложението, смятат да добавят 
още данни, като използват всички налични системи за 
дигитализация, автоматизирани производствени тракове, 
данни от лаборатории и други, което оценяват като нелека 
задача в силно дигитализираното производство на 
Елаците-Мед АД.
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От началото на  2020 година въпреки финансовата 
криза и епидемичната обстановка в страната „Горубсо-
Мадан“ АД не се огъна от трудностите и запази като 
цяло основната си производствена дейност – добив 
на оловно-цинкови руди. Това е много важен период 
от развитието на дружеството по изграждане на новия 
минен модел, включващ въвеждане на нови технологии, 
замяна на старата техника с най-съвременно мобилно 
минно оборудване с цел постигане на по-висока 
производителност на труда и въвеждане на по-добри и 
безопасни условия на труд.

Дружеството инвестира в качествени, най-добри налични 
техники и иновативни продукти, както в рудодобива, 
така и в обогатяването. Постоянно се обновява минното 
оборудване, чрез закупуване на енергийно-ефективно 
и с по-висока производителност подземно мобилно 
оборудване – челни товарачи, пробивни карети и 
минни камиони. След подмяна на трошачния корпус 
в Рудоземска Обогатителна фабрика, предстои 
закупуване на още една мелница за смилане на рудата, 
както и внедряване на патентован нов полезен модел в 
обогатяването и флотацията на рудата, което ще доведе 
до снижаване на вредните примеси от силициев диоксид 
в цинковия концентрат, респективно до подобряване на 
неговото качество и извличане на полезния компонент.

Реализацията на новата иновация ще позволи 
оптимизиране на производствените разходи, подобряване 
на технологичните показатели, производство на 
висококачествени концентрати с повишено съдържание на 
извлекаемите метали и редуциране на вредните примеси 
в тях, както и на тежките метали в крайния отпадък. 

ГОРУБСО-МАДАН ВЪВЕЖДА НАЙ-ДОБРИ 
НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ

ИНОВАЦИИ НА SHANTUI

Shantui са символ на думата „булдозер“ в целия свят. Те 
са носители на иновативните технологии, безопасността 
и комфорта, които влагат в машините, които произвеждат. 
Неслучайно те са първите в света, които използват 5G 
технологията за дистанционно задвижване на булдозер. 
Безпилотният булдозер DH17C2U е оборудван с 
високопроизводителна бордова компютърна платформа 
и система за прецизно позициониране Beidou. Той е 
снабден с модулен и систематичен дизайн и приложение, 
поддържа 5G интелигентна комуникация и място за 
цифрова интелигентна клъстерна работа в „облак + 
терминал“. Времето, състоянието и другите данни 
заедно служат на индустрията и поставят основите 
на технологиите и машините. Булдозерът може да се 
използва в металургията, химическата промишленост, 
минното дело, товаренето и разтоварването на насипни 
товари, както и в борбата с пожарите, така че операторът 
да е в пълна безопасност.

Shantui гледат и към опазването на околната среда и 
устойчивото развитие на индустрията, в която оперират. 
Строителната индустрия е една от най-замърсяващите 
околната среда. Нуждата от промени изисква от 
компаниите да променят курса си и да преминат към по-
екологични машини. Моделът Shantui SD17E-X е напълно 
електрифициран и може да работи  между 4-5 ч, а в 
рамките на един пълен работен ден може да спести около 
60% от разходите за гориво.

През 2020 г. Инжконсулт направи най-големия склад за 
резервни части на Shantui в Европа. Складът е с площ 
от над 500 кв. метра и наличност на резервни части за 
всички модели булдозери, която възлиза на стойност 
над 600 000 EUR. Резервните части включват, но не 
само, вериги, носещи и поддържащи ролки, тракове за 
вериги, помпи, филтри, хидравлични цилиндри, огледала, 
валове, бутала, индикатори, спирачни системи, лагери, 
ножове, уплътнения и други. Складът вече задоволява 
потребностите на собствениците на булдозери Shantui, 
както в България, така и в цяла Европа.
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Броят на наетите лица в минерално-суровинната 
индустрия през 2020 г., по предварителни данни, 
е 20 684 души, като е налице незначителен спад в 

При разпределението на заетите, с най-голям дял са 
работещите във въгледобива – 43% от общия брой, което 
оказва голямо влияние на този показател за целия бранш. 

сравнение с предходната година (0,4%). Това се дължи 
основно на трайния спад на заети във въгледобива 
(общо 33% за последните 10 г.). Броят на работещите в 
рудодобива и добива на неметални полезни изкопаеми 
е сравнително постоянен, макар и там да има известно 
намаляване пред последното десетилетие. Причината 
за това е въвеждането на иновативни технологии, които 
изискват по-малко ангажиране на човешки ресурс в 
производствения процес.

Наети лица в периода 2008 - 2020*

Следва рудодобива с 32%, а най-малко са наетите в 
добива на нефт и газ и спомагателните дейности в добива 
– общо 5%.

Разпределение на наетите лица по подотрасли през 2020 г.*

Източник: Национален статистически институт. *Данните за 2020 г. са предварителни.

8% Добив на нефт и газ; Спом. дейности

22% Добив на неметали ПИ

31% Рудодобив

39% Въгледобив

ЗАЕТОСТ В ОТРАСЪЛА

Източник: НСИ. Показател: Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение. *Данните за 2020 г. са предварителни
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Въпреки намаляването на човешкия ресурс в сектора, 
произведената продукция на един зает расте, а 
производителността на труда в сектора продължава да е 
2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор.

Средната годишна заплата на наетите в отрасъла 
през 2020 г., по предварителни данни, е 21 927 лв., 
като увеличението спрямо 2019 г. е с 3%. Заплащането 

Производствена продукция на един нает, лв.

Средна годишна работна заплата, лв.

Източник: Национален статистически институт

Източник: Национален статистически институт. *Данните за 2020 г. са предварителни.

РАБОТНА ЗАПЛАТА

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

12 335
13 804

14 843 14 938 15 933
16 192 16 678

18 461
20 233 21 196 21 927

10 535 11 379
12 448

13 468
15 089

16 109

Средна годишна заплата за бранша, лв.

Най-високи възнаграждения в бранша получават 
работниците и служителите в подотрасъл Рудодобив,  а 
с най-ниска са тези в подотрасъл Добив на неметални 
материали и суровини.

89 510
111 629

120 106
105 429 100 907 102 317 106 012

135 844

2014 2015 2016 2017 20182010 2011 2012 2013

129 506

2019 2020

137 394 138 907

в бранша се запазва високо – 36% над средното за 
страната и е на четвърто място от икономическите 
дейности след IT сектора, финанси и застраховане и 
енергетика. 

Тенденцията при този показател за отрасъла е към трайно 
увеличение, което показва устойчивост на доходите и 
сигурност на заетите в минерално-суровинната индустрия.

Средна годишна заплата за страната, лв.
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„Горубсо-Мадан“ АД, съвместно с Професионална 
гимназия „Васил Димитров” – гр. Мадан, където се 
обучават ученици за професията „среден минен техник”, 
а от 2020 година и за нуждите на обогатителната 
фабрика се открива паралелка „обогатяване на полезни 
изкопаеми“ и „металообработващи машини“, се 
изпълни и програма за практика в реални условия по 
проект „Ученически практики”. Тази специалност беше 
възобновена със съдействието на „Горубсо-Мадан” 
след 20-годишно прекъсване. Сега когато дружеството 
има нужда от попълването на състава с нови кадри, 
бъдещите работници и служители  идват на практика 
в рудниците, където се запознават с производството, 
технологията на добив на руда, както и с работата на 
рудничното ръководство. На учениците от минните 

„Асарел-Медет“ се гордее, че първи в минния бранш 
стартира програмата си за дуално обучение, като през 
2020 г. успешно завърши вторият випуск абитуриенти. 
Към екипа вече се присъединиха 23-ма младежи, които 
избраха да се развиват в родния си край и да работят 
рамо до рамо с бившите си наставници. По същия 
път вървят и другите 92 ученици, които през учебната 
2020/2021 г. изучават минните специалности с дуално 
обучение в Професионалната гимназия в Панагюрище. 
Близо 500 хил. лв. е вложила компанията в проекта 
„Готови за бъдещето“ от началото му през 2014 г. до края 
на 2020 г. „Благодарение на „Асарел-Медет“ получих 
шанс за по-добро бъдеще и сигурна работа, за да мога 
да постигна всичко, което искам“, каза бившият дуален 
ученик и настоящ автомонтьор Цветан Кузманов.

Изминалата година е успешна и за благотворителния 
проект „Образование за всички“, чрез който фондация 
„Асарел“ подкрепя гимназисти в неравностойно социално 
положение от община Панагюрище, като им осигурява 
безплатни учебници и стипендии за отличен успех. Това 
е годината, през която се отчете най-високият среден 
успех на участниците в инициативата за изминалите седем 
години от старта на проекта. Подкрепа за над 10 хил. лева 
е осигурена за развитието на младежите през учебната 
2019/2020 г., а общата сума от 2012 г. вече надхвърля 
86 хил. лв.

ПОДГОТОВКАТА НА БЪДЕЩИ КАДРИ Е 
ГАРАНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В 
ГОРУБСО-МАДАН

АСАРЕЛ-МЕДЕТ ИНВЕСТИРА В ПО-
ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕТО 
НА МЛАДИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
НА КАДРИ 

специалности се осигуряват безплатен обяд и транспорт. 
На завършващите се разясняват възможностите за 
кариерно развитие в рудниците, както и възможността да 
продължат образованието си. На бъдещите специалисти 
„Горубсо - Мадан“ предлага работа, а на продължилите 
образованието си - стипендия за добър успех.

Студенти от МГУ се възползваха и от проекта „Студентски 
практики“ в „Горубсо-Мадан“ АД. Някои от тях започнаха 
работа в дружеството по придобитата специалност – 
маркшайдери, началник-смени и др. В момента десетки 
работници и специалисти от дружеството се обучават 
задочно без откъсване от производството в МГУ – София 
и Техническия колеж – гр. Кърджали, който е филиал на 
МГУ.

Амбицията на ръководството е смяната на минния модел 
да се реализира във възможно най-кратки срокове, 
което ще гарантира стабилността на минната компания 
на пазара и устойчивото му развитие в бъдеще. За 
осъществяване на тази цел „Горубсо-Мадан“ се нуждае 
от висококвалифицирани кадри, които се подготвят в МГУ, 
като на всеки желаещ се дава възможност за успешна 
реализация и кариерно развитие.
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Със своя успех като студент от Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“ през 2020 г. се 
поздрави и Даниел Янчев, който изучава специалността 
„Разработване на полезни изкопаеми“. Той стана 
четвъртият носител на специалната стипендия на името 
на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, която се присъжда 
ежегодно от фондация „Асарел“. Друга знакова 
стипендия – Дриновската, всяка година се предоставя на 
изявен студент от Панагюрище, който учи в чуждестранен 
университет. За неин носител през 2020 г. е избрана 
Натали Калпакова, която учи в Австрия и се гордее, че в 
родния й град се подкрепят младите и талантливи хора.

Въпреки трудностите и ограниченията, свързани 
с епидемиологичната обстановка в страната, през 
2020 г. Центърът за професионално обучение (ЦПО) 
към „Мини Марица-изток” ЕАД запазва нивото на 
предлаганото професионално обучение във всичките 
му форми: придобиване на степен, правоспособност, 
начална  и допълнителна квалификация, повишаване 
на квалификацията и др. Квалификационната дейност 
бе насочена към обучение на работници и служители, с 
цел по-ефективното им използване при производствена 
необходимост – пренасочване на друго работно място, 
съвместяване на длъжности и при въвеждане на нова 
техника. 

Под различни форми на обучение са преминали общо 
2133 работници и служители, съответно: 625 обучени 
в Управление, 542 в рудник „Трояново-1”, 485 – рудник 
„Трояново-север” и в рудник „Трояново-3” – 479.  Това е 
85 % от планираното, като се вземе под внимание, че в 
голям период от време, дейността на ЦПО бе извършвана 
дистанционно и онлайн. Ежегодно се оптимизира 
квалификационната програма, съобразно структурните, 
производствено-техническите и персонални промени.

Привличането и развитието на квалифицирани 
специалисти в минерално-суровинния бранш чрез 
взаимодействието с образователните институции е 
дългосрочна практика на „Дънди Прешъс Металс“ 
в България. Като осигурява конкурентни условия 
за професионална реализация и въвежда новости, 
бизнесът повишава имиджа на професиите в отрасъла. В 
партньорство с научната общност осигурява оптимални 
материално-технически условия за обучение и практика 
в унисон с новите тенденции и технологии в бранша. 

КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ В МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК И 
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Дънди Прешъс Металс и МГУ „Св. Иван Рилски“ – 
заедно за модерна минна индустрия

Освен квалификационната дейност, ЦПО координира, 
организира и участва в дейностите, свързани с 
професионалните гимназии и висшите учебни заведения. 

През 2020 г. приключи дуалното обучение на 14 ученици 
от Професионална гимназия по електротехника и 
технологии „Г. С. Раковски” – Стара Загора, а изпитът по 
практика бе проведен в реална работна среда в клоновете 
на дружеството. 

Продължава обучението на две паралелки по професията 
„Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на 
производството”, общо 34 ученици в VIII и X клас.

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС:  ДЪЛЖИМ 
УСПЕХИТЕ СИ НА НАШИТЕ ХОРА

Дружеството е партньор и с Професионална гимназия 
„Св. Иван Рилски” – Раднево в дуалното обучение на  
три паралелки по професия „Машинен техник”, една 
паралелка „Техник по железопътна техника” и една 
паралелка по професията „Организатор по експлоатация 
в железопътна инфраструктура”.  25 ученици от XII клас, 
професия „Машинен техник” са назначени в „Мини 
Марица-изток” ЕАД на длъжност „Механошлосер – 
ученик дуално обучение” и са разпределени по клоновете 
на дружеството в реална работна среда.
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Дуалното обучение в Професионална гимназия град 
Златица е перспектива за професионалното развитие и 
бъдещето както на учениците, така и на минно-добивната 
и преработващата индустрия. Това показва партньорството 
между бизнеса и образователните институции. Това е 
съвременен метод за учене чрез работа в реална среда и 
с доказани резултати в европейски страни като Австрия, 
Германия и Швейцария, както и по цял свят. Представлява 
професионално обучение, което се осъществява 
паралелно на две места – в професионална гимназия и 
фирма, едновременно човек се учи и трупа опит.  
От 2017 г. „Аурубис България“ АД, „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД, група на инженеринговите партньори, 
община Златица и ПГ гр. Златица стартираха проект за 
дуално обучение в региона на Средногорието. През 
учебната 2018/2019 г. към инициативата се присъединиха 
„Елаците Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ 
АД. Обучението е насочено към осигуряване на опит 
в индустриална среда като отчита тенденциите за 
въвеждане на нови технологии в производства от минната 
и металургична промишленост. Придобиването на 
първоначален трудов опит в компании с установени високи 
стандарти на работа и безопасност на труда е условие за 
отлична кариерна перспектива. 

Дуалното обучение като стимул за средното 
образование и бизнеса

Летните стажантски програми са стартова площадка за 
високи постижения

С инвестиции в науката развива технологиите и 
модернизира индустрията.

Партньорството с МГУ „Св. Иван Рилски“ и обменът на 
опит в научно-изследователската сфера продължава 
от 2004 г. с обновяване на материално-техническата 
база, обучения, стажове и проекти. През 2020 г. 
партньорските взаимоотношения между двете дружества 
на ДПМ в България и Минно-геоложкия университет 
се формализираха чрез сключване на споразумение 
за сътрудничество. В следващите 5 години компаниите 
и университета поемат конкретни ангажименти за 
осъществяване на дейности в областта на научно-
изследователската, научно-приложната и експертна 
дейности, проектиране на устойчиви продукти, както 
и съвместна работа за повишаване на имиджа на 
професиите от минния бранш.

През 2020 г. въпреки ограниченията от Covid-19 
пандемията, обученията продължиха с цел осигуряване на 
последователно и непрекъснато трупане на опит и умения 

Престижно е да се работи в минния бранш, а когато 
в автобиографията ти стои стажантски опит в „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“, това е знак за качество, 
дисциплина, работа с високо ниво на иновативност и 
технологии, грижа за околната среда.

Подобни думи могат да се чуят от много от настоящите 
служители в дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ 
в България, които са започнали професионалното си 
развитие като стажанти в рудник „Челопеч“. Днес на 
различни позиции в компанията тези хора продължават 
да насърчават развитието на таланти. И това се дължи на 
факта, че „Дънди Прешъс Металс“ залага на хората. 
На най-ранен етап със стажа им помага да се потопят в 
атмосфера на добри взаимоотношения, екипна работа и 
комуникация, да поемат и носят отговорност. 

Макар и в редуциран вид в резултат на Covid-19 
пандемията, и през 2020 г. студенти от най-престижните 
университети в страната имаха възможност да се 
запознаят с модерните технологии в дружествата на 
„Дънди Прешъс Металс“ в Челопеч и Крумовград.

„Като се каже рудодобив вероятно най-честата представа 
за професия е миньор, но при нас професиите са много 
разнообразни. Стажантската програма на „Дънди 
Прешъс Металс“ е отличен начин натрупаните знания 
от университета да бъдат пренесени в практиката, да 
се надграждат и развиват в реални условия на труд“ – 
споделя Христина Сеизова, Бизнес партньор Човешки 
ресурси.

Благодарение на екипите от професионалисти в 
различните области, които винаги са готови да споделят 
своите знания и умения и модерните технологии, 
бъдещите стажанти могат успешно да продължат своето 
професионално развитие.
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През 2019 г. разходите за опазване и възстановяване 
на околната среда възлизат на 43,57 млн. лева, което е 
сериозен ръст 39% спрямо 2018 г. (39%) и най-високото 
ниво за последните десет години. Този показател включва 
разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни 
материални активи (ДМА) с екологично предназначение и 
разходи за услуги, свързани с околната среда (отвеждане 
и пречистване на отпадъчни води, обезвреждане на 
отпадъци и др.).

Разходи за опазване и възстановяване на 
околната среда, хил. лв.

Източник: Национален статистически институт.
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37 904

Структура на разходите за опазване на околната среда

Източник: Национален статистически институт. Осреднени данни 
за периода 2010-2017 г.

0,3% За опазване на почвата и подпочвените води

9% За въздуха, мониторинг и контрол, други

37% За отпадъците

51% За отпадъчни води

В структурата на разходите за опазване на околната 
среда за добивната промишленост през последните пет 
години най-голям дял заемат разходите за отпадъчни 
води - 60%. Следват ги разходите за опазване на почвата 
и подпочвените води с дял от 28%. Разходите за отпадъци 
са с дял 7,5%. Останалите разходи като тези за отпадъци, 
въздух, шум, гори и др. заемат съвсем малък дял в 
структурата.

През изминалия период БМГК, чрез своята експертна 
комисия по околна среда, работи активно по актуални 
въпроси, свързани с действащото и предлагано за 
изменение на съответното законодателство, вкл. 
„Национална приоритетна рамка за действие по Натура 
2000“, решенията на Комитета за наблюдение към ОПОС, 
нормативни документи в изпълнение на Директива 
2006/21ЕО, процедури по ЗООС, ЗУО, ЗБР, ЗВ и др.

БМГК осъществява активен обмен на информация и 
обсъждане на актуални въпроси с Комисията по околна 
среда към Евромин, като експерти на БМГК участват 
редовно в работата на европейската организация в тази 
област.

БМГК се стреми да стимулира усилията на компаниите за 
опазване на околната среда и чрез годишните си награди 
за липса на санкции за нарушаване на екологичното 
законодателство, които се раздават по време на 
Националното честване на Деня на миньора, както и чрез 
участие в различни проекти с екологична насоченост.

31 267

43 565

2018 2019

ИНВЕСТИЦИИ В ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА
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ОКОЛО 70 ДЕКАРА СА ЗАТРЕВЕНИ НА 
ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“

ЕЛАЦИТЕ-МЕД НАДГРАДИ ОРОСИТЕЛНАТА 
СИСТЕМА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ 
„БЕНКОВСКИ-2”

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ 

Грижата за опазването на околната среда е отразена 
в девиза на „Асарел-Медет“ -  „От природата - за 
хората, от хората - за природата”. Като допълнение към 
фирмената екологична програма, по която през 2020 г. 
са вложени над 4 млн. лв.,  в компанията се провеждат и 
различни екологични акции, в които работещите участват 
със своя доброволен труд. Такава е традиционната 
акция по затревяване на рекултивираните откоси на 
хвостохранилище „Люляковица“. 

Около 1 тон семена бяха използвани за сеитбата на 
70-декаровата площ, чието затревяване е част от проекта 
за биологичната рекултивация на терена. Използваният 
тревен микс съдържа характерни за района растителни 
видове като бяла детелина, инкарнатна детелина, фий, 
червена елесатка, ливадна метлица и ежова главица. 
Сеитбата се оказа колкото несвойствена, толкова и 

Елаците-Мед развива програми, включващи комплекс от 
мерки, насочени към отговорно използване на природните 
ресурси, предотвратяване на замърсяването на околната 
среда и екологосъобразното управление на отпадъците 
от производствения процес. 

Едно от важните направления в тази посока, резултат от 
дългогодишната работа на специалистите от дружеството, 
е предотвратяване на праховото замърсяване от 

предизвикателна задача за над 40-те работници и 
служители, които се включиха като доброволци в акцията. 
За поредна година тя бе ръководена от началника на цех 
„Водно-отпадно стопанство, Пречиствателни станции, 
Екстракция и електролиза“ инж. Стоил Трошанов. 
Високият производствен тонус не бе понижен от 
стриктното спазване на противоепидемичните мерки, като 
всички участници в кампанията спазваха задължителната 
дистанция помежду си.
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хвостовите стени и плажните зони на неработещите 
участъци от хвостохранилище „Бенковски-2“.  В търсене на 
ефективни решения през 2012 г. беше изградена и въведена 
в експлоатация оросителна система за превантивно 
овлажняване на сухите площи от съоръжението. 

ГОРУБСО-МАДАН С УСПЕШНИ ПРОЕКТИ 
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА 
ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ

Отчитайки значителния положителен ефект през 
годините от работата на оросителната система, 
както и непрекъснато променящите се контури на 
хвостохранилището, компанията насочи своите усилия 
към нейното поетапно разширяване. През 2020 г. 
оросителната система бе надградена приблизително 
с 40%, като бяха положени допълнително над 4 000 m 
тръбопроводи и 36 бр. нови разпръсквачи. Монтиран бе 
и допълнителен помпен агрегат в помпената станция на 
оросителната инсталация, който осигурява възможност 
6 бр. разпръсквачи да работят едновременно.

За постигането на максимален ефект през 2020 г. започна 
и разработването на инвестиционен проект за изграждане 
на втора помпена станция с прилежащи клонове, които  
допълнително да третират площите по основните стени, 
въздушния откос и плажните зони.

Оросителната система използва за оросяване оборотна 
или дренажна вода за принудително превантивно 
овлажняване на сухите площи на хвостохранилището. По 
този начин се предотвратява преноса на неорганизирани 
прахови емисии, като се избягва използването на свежа 
вода. 

Оросителната система е част от политиката на „Елаците-
Мед” АД за прилагане на съвременни технически решения 
за минимизиране на въздействието върху околната 
среда. Ефективността ѝ се потвърждава и от резултатите, 
получавани от провеждания непрекъснат мониторинг 
на нивата на прахови частици, извършван в два пункта 
за мониторинг, които не показват превишаване на 
установените норми за съдържание на прах. 

Целта, която Елаците-Мед постигна с надграждането 
на оросителната система и с въвеждане в експлоатация 

Горубсо-Мадан се стреми неотклонно да управлява 
системно и отговорно всички аспекти на въздействието си 
върху околната среда, както от дейността на рудодобива, 
така и при преработката на рудата в обогатителната 
фабрика. 

Дружеството ежегодно инвестира милиони лева 
в изграждане на пречиствателни съоръжения при 
заустване на руднични води, депониране на баластрата в 
отработени пространства под земята и в надграждането 
и поддръжката на Хвостохранилището, в което се 
депонират вредните компоненти, получени при 
флотацията на рудата. По този начин се минимизира 
неизбежното замърсяване и осъществява контрол върху 
отпадъците, свързани с дейността.

„Горубсо-Мадан“ повишава енергийната си ефективност 
и намалява преките и непреки въглеродни емисии. 
През 2020 г. успешно се изпълни европейски проект 
на стойност близо 5 млн. лв. като 50% от средствата 
съставляват безвъзмездна финансова помощ. 
Изпълненият договор за БФП между Министерство 
на икономиката и „Горубсо-Мадан“ АД по проект: 
„Повишаване на енергийната ефективност на „Горубсо 
Мадан“ АД“ бе насочен към подобряване на енергийната 
ефективност и повишаване на производствения 
капацитет на дружеството, чрез закупуване, въвеждане 
в експлоатация и замяна на старо производствено 
оборудване с нови машини за минната промишленост. 

на новите ефективни прахопотискащи технологии, е 
обезпечаване на нива на обща прах и фини прахови 
частици в атмосферния въздух под установените норми, с 
което се гарантират и здравословни и безопасни условия 
на труд.
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ГРУПА ГЕОТЕХМИН ПОМАГА НА 7 ОБЩИНИ 
ДА СТАНАТ ПО-ЗЕЛЕНИ

Допълнително по проекта са изпълнени мерки за 
въвеждане на автоматизирана система за мониторинг 
и контрол на енергопотреблението, система за 
оползотворяване на отпадната енергия от компресорите, 
внедряване и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50 
001, както и извършването на финансов одит.

През 2020 г. Група ГЕОТЕХМИН продължи реализирането 
на програмата „Нашето зелено утре“ в региона на 
дейност на минното дружество Елаците-Мед АД. Това 
е дългосрочен проект, насочен към увеличаване на 
биоразнообразието, подобряването на градската среда 
и качеството на живот в общините. Инициативата се 
осъществява с фирмени средства и доброволен труд на 
дружествата върху общински и горски терени. Началото ú 
е поставено през 2011 г., когато Геотехмин ООД и Елаците-
Мед АД засаждат 30 дка фиданки и храстовидни растения 
в общините от Средногорието, Етрополе и Самоков.  

От миналата година този проект става част от по-голямата 
благотворителна програма „Българските добродетели“, 
създадена по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов, 
управител на Геотехмин ООД. Всеки проект трябва да 
се развива, усилията и приносът към обществото - да 
се надграждат. През 2020 г. в „Нашето зелено утре“ 
вече участват четири дружества от Групата -  Геотехмин 
ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг 
АД. Четирите компании предоставят на общините 
Етрополе, Мирково, Пирдоп, Златица, Чавдар, Челопеч и 
Копривщица средства за закупуване фиданки и цветя, а 
местните власти решават къде и какво да бъде посадено в 
зависимост от климата, почвите и т.н. 

Съпричастни към каузата за увеличаване на 
биоразнообразието, като доброволци в инициативата по 
засаждането участват представители на мениджмънта 
на компаниите и десетки служители. Своя принос дават и 
местните общности – кметове, председатели на общински 
съвети, представители на администрацията, а също така 
учители, ученици и дори деца от детски градини, които 
засаждат дръвчета, цветя и храсти. 
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Резултатът от програмата „Нашето зелено утре“ през 
2020 г. е, че над 1100 дървета и храсти – японска вишна, 
различни видове акация, каталпа, липа, шестил, магнолия, 
дървовидна роза, храсти, както и стотици цветя красят 
улици, паркове и градини в седемте общини в региона 
на дейност на Елаците-Мед АД. Група ГЕОТЕХМИН 
ще продължи реализацията на безвъзмездната 
инициатива „Нашето зелено утре“ и през 2021 г., защото 
увеличаването на биоразнообразието, облагородяването 
на населените места и подобряването качеството на живот 
на местното население са дългосрочни цели.

Много хора събират пластмасови капачки. Други не го 
правят, но искат да се грижат по-добре за околната среда, 
като намалят употребата на пластмаса в ежедневието си, 
а трети просто искат да помогнат на хора в нужда. Това 
обединява и асарелци, които участват в националната 
благотворителна инициатива „Капачки за бъдеще“, за да 
помагат на каузите за по-чиста природа и осигуряване на 
медицинска техника за недоносени деца.  

В компанията „туптят“ три сърца, в които служителите 
безвъзмездно събират своите пластмасови капачки. А 
„реколтата“ е богата – само за втората половина на 
2020 г. са събрани 130 кг, които са част от общо 430 
кг капачки, натрупани от 2019 г. досега. Партньор 
на асарелци в тази кампания е панагюрската фирма 
„Строймат Груп“, която изработи благотворителните сърца 
и съдейства за реализацията на проекта в Панагюрище.

#КодЗелено е информационна кампания за ангажиране на 
служителите, която „Асарел-Медет“ провежда по случай 
Световния ден на околната среда от 2013 г. Деветото й 
издание стартира с нова фирмена инициатива за подкрепа 
на пчеларството в региона на Панагюрище, която е 
под наслов #BEE HAPPY. На този ден работещите имат 
тематичен дрескод – зелено облекло или аксесоар, но 
думата „мед“ вече се превръща в герой на традиционната 
еко акция. Участниците в инициативата получават 
медоносно цвете в саксия, а за всички работещи в 
компанията има пакетче семена на медоносни растения. 

„За нас „мед“ е дума две в едно. Тя отразява мисията 
на компанията и също толкова силно олицетворява 
грижата за природата. В „Асарел“ добиваме медна руда, 
произвеждаме меден концентрат и правим чиста катодна 
мед, без която са невъзможни техниката на съвремието и 
зелените технологии на бъдещето. Но изчезне ли чистият 

АСАРЕЛ-МЕДЕТ ОТБЕЛЯЗВА СВЕТОВНИЯ 
ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА С #КОД ЗЕЛЕНО 
И #BEE HAPPY

АСАРЕЛЦИ УЧАСТВАТ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА 
„КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“

пчелен мед, спрат ли пчелите да опрашват растенията, 
ще загубим природата“, посочиха от компанията. 
Съмишленици на проекта за подкрепа на пчеларството, 
което се развива много добре в района на Панагюрище, са 
също и много асарелци, които гледат свои кошери.

Кампанията за защита на пчелите и подкрепа на 
пчеларството е съвместна партньорска инициатива на 
„Асарел-Медет“ и „Кауфланд България“. Идеята се роди 
през 2020 г., когато председателят на Управителния 
съвет на „Кауфланд България“ Иван Чернев беше отличен 
в конкурса „Мениджър на годината“ със специалната 
награда за развитие на регионите „Лъчезар Цоцорков“. 
Тогава призът му бе връчен от председателя на Надзорния 
съвет на „Асарел-Медет“ Димитър Цоцорков и двамата 
обсъдиха идеите за съвместен проект в сферата на 
социалната отговорност.
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Общият брой трудови злополуки за отрасъла през 
изминалата 2020 г., по данни на Националния 
осигурителен институт, бележи спад – 111 бр. при 132 бр. 
през 2010 г. Това е най-ниското ниво на показателя за 
последните 10 години. 

За съжаление през 2020 г. са регистрирани четири 
смъртни злополуки – 2 бр. в подотрасъл Въгледобив и 2 
бр. в подотрасъл Добив на неметални полезни изкопаеми. 

Трудови злополуки, бр.

Източник: Национален осигурителен институт. 
*Данните за 2020 г. са оперативни.

Добив на метални руди

Добив на въглища

Добив на неметални материали и суровини

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4 8
16 9 7 8 8 5 4

71 76
68

80
66 45 38 40 48

116

87
75

96
105 109 117

81
90

100

75

2019 2020*

5 9

25
27

Загубените календарни дни в отрасъла през 2020 г. са 
спаднали с 19%  2019 г. и са общо  6547 бр. След пикът 
от 2013 г. (15 559 бр.) е налице трайна тенденция към 
намаляване на този показател за бранша.

Загубени календарни дни, бр.

Източник: Национален осигурителен институт. 
*Данните за 2020 г. са оперативни.

Добив на метални руди

Добив на въглища

Добив на неметални материали и суровини

5448

4277

4594

6776

6220

4695

5743

4488 4179

4395

7013
6052

7539

6214

4298 4406
3805 3541

73
853

1953
1274

881 468
1188

185 377

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

307 361

2010 2029

5777

4157

Най-много са трудовите злополуки в подотраслите 
Рудодобив и Въгледобив, тъй като заетите там са 
значително повече. Сериозен спад при трудовите 
злополуки, по предварителни данни за 2020 г. има в 
Рудодобива – от 100 бр. през 2019 г., за изминалата 
година са били 75 бр.  При Въгледобива и Добива на 
неметални полезни изкопаеми има лек ръст.

Минерално-суровинният отрасъл, поради своята 
специфика, е свързан със значителни рискове за 
безопасността и здравето на работещите в него. Това 
предопределя особеното внимание, което отделят 
членовете на БМГК към въпросите на БЗР. Необходимо е 
да се обръща изключително внимание при превенцията: 
намиране на причините за травматизма, оценяване на 
рисковете и начертаване на мерки за намаляването му. 

В компаниите от добивната промишленост се обръща 
сериозно внимание на този проблем, което е видно от 
резултатите. 

Въпреки това, трябва да отбележим, че грижата за 
безопасността на работещите в тази сфера е приоритет на 
редица компании от бранша. Това означава инвестиране 
в най-съвременни технологии, спазване на строги 

ТРАВМАТИЗЪМ В БРАНША
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процедури и обучение на персонала. Сред членовете 
на БМГК вече има компании с нулев травматизъм за 
последните няколко години („Асарел - Медет” АД, 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, „Каолин” ЕАД, 
„Имерис Минералс България” АД и др.).  

Като браншова организация, една от основните цели 
на БМГК е именно подобряване на условията на труд в 
минерално-суровинната индустрия.

През периода 2017 - 2019 г. усилията на БМГК в 
тази област бяха насочени към по актуализиране на 
нормативната уредба по БЗР в добивния отрасъл и по-
конкретно Правилник за здраве и безопасност при открит 
добив полезни изкопаеми и Правилник по безопасността 
на труда в подземните въглищни рудници. Следва тяхното 
приемане като част от действащата нормативна уредба за 
страната.

Над 620 хил. лв. са вложени за изпълнението на 
противоепидемичните мерки в „Асарел-Медет“ за 
периода от март 2020 до март 2021 г. Това показват 
данните на фирмения отдел „Безопасност и здраве 
при работа“ за едногодишния период от началото на 
пандемията. Със средствата са осигурени близо 25 хил. 
литра дезинфекциращи материали, над 200 хил. бр. 
предпазни маски за еднократна и многократна употреба 
за работещите, 280 безконтактни термометъра за 
работните места, термокамера за входа на дружеството 
и много други превантивни дейности. Близо 100 хил. лв. 
са разходите за антигенните и PCR тестовете, които се 
поемат от компанията заради въведения регламент за 
широко безплатно тестване на контактни лица. Още в 
самото начало на пандемията, когато възникна дефицит 
за маски и дезинфектанти, предпазни пакети бяха 
предоставени и за семействата на работещите.

През 2020 г. работещите в рудник „Елаците“ получиха 
нова придобивка – модерен медицински пункт, 
който работи 24/7. По този начин бе осигурена 
възможност всички служители да получават 
своевременно допълнителна безплатна първична 
извънболнична медицинска и стоматологична помощ 
от медицински специалисти. Това е поредната стъпка, 
която ръководството на Елаците-Мед предприе за 
здравеопазването на своите работници и служители. 
Медицинският пункт на територията на Рудодобивен 
комплекс е снабден с най-модерното оборудване за 
подобен тип обекти - електрокардиограф, дефибрилатор, 
кислородна бутилка за подаване на кислород при 

ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ - ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ПРИОРИТЕТИ В ЕЛАЦИТЕ-МЕД

АСАРЕЛ-МЕДЕТ ВЛОЖИ 620 ХИЛ. ЛВ. ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ 
МЕРКИ

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО БЗР 

дихателна недостатъчност, апарат АМБУ за реанимация и 
др. За спешни случаи е осигурена и линейка. 

През март 2020 г. светът бе изправен пред началото 
на сериозно изпитание - Covid-19. Никой не даваше 
прогнози за справянето с настъпилата здравна криза, 
а компаниите по цял свят трябваше да се съобразят с 
ограниченията, въведените мерки и предизвикателството 
да работят в извънредно положение. Още в първите дни 
след обявяване на пандемията Елаците-Мед АД осигури 
необходимите количества лични предпазни средства и 
дезинфектанти за нуждите на работещите в компанията. 
Бяха предприети засилени санитарни мерки на 
територията на Рудодобивен и Обогатителен комплекс на 
дружеството - поставени бяха термокамери за следене на 
температурата на постъпващите на смяна, оптимално беше 
ограничен броят на хората, намиращи се едновременно 
в едно помещение и в една смяна. Организирано 
беше безопасно осигуряване с храна, както и редовна 
дезинфекция на превоза от и до работните места. 

Ръководството на компанията продължи да реализира 
и други успешни практики за  опазване здравето на 
служителите. Както и в другите дружества от Група 
ГЕОТЕХМИН - членове на БМГК, бе осигурена застраховка 
„Здравна грижа“ пакет „Лукс“ за всеки от екипа на 
Елаците-Мед. Застраховката предлага покритие на 
извънболнична, доболнична помощ и възстановяване 
на разходи за здравни услуги. Застраховката е поета 
от дружеството, а работещите могат да застраховат 
членовете на семействата си за своя сметка при същото 
покритие.

С тези добри практики се постига висок стандарт в 
здравната грижа за служителите по време на изпълнение 
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БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ Е 
ОСНОВНА ГРИЖА В ГОРУБСО-МАДАН

СИЛНО УЧАСТИЕ НА АСАРЕЛЦИ В 
ТРАДИЦИОННИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛСКИ 
АКЦИИ

„Тази криза ще бъде преодоляна единствено с 
отговорността и съпричастието на всеки от нас. Уверен 
съм, че от нея ще излезем по-силни, по-мъдри и по-
човечни“, каза в обръщение до екипа изпълнителният 
директор инж. Делчо Николов, който председателства 
фирмения оперативен щаб.

„Асарел-Медет“ продължи да подкрепя нуждаещи 
се организации, участва с дарение в браншовата 
кампания на Българската минно-геоложка камара и 
се присъедини към кампанията „Здрави заедно“ на 
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 
Компанията показа колко важно е да бъдем задружни в 
кризата и се включи в благотворителната акция за тежко 
болни от коронавирусна инфекция „Не си сам“ на КНСБ. 
Подкрепи също инициатива на панагюрското сдружение 
на диабетиците, в което има над 200 членове от рискова 
група, и помогна на местни образователни институции да 
изпълнят противоепидемичните изисквания.

Освен производствената дейност, основен приоритет 
за „Горубсо-Мадан“ АД е осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд, така че независимо от 
специфичните условия на работа, всеки служител на 
фирмата да се прибира жив и здрав при семейството си.

Въпреки пандемията, 136 асарелци се включиха 
в кръводарителската акция, организирана в 
Здравна служба „Асарел“ през 2020 г. На апела за 
безвъзмездно кръводаряване се отзоваха доброволци 
от производствените и административните звена на 
компанията, 12-класници от дуалното обучение, както 
и работещи в дъщерните дружества „Асарел Ремонт“ и 
„Асарел-Транс“. В началото на февруари се проведе и 
първата акция за 2021 г., когато още 126 служители дариха 
безвъзмездно кръв.

От далечната 2006 г. насам „Асарел-Медет“ два пъти 
годишно се включва в националната кампания „Капка по 
капка - живот“, което е уникална инициатива за бранша. 

Кръводарителските акции се осъществяват в Здравна 
служба „Асарел“, като нейният екип си партнира 
с медиците от Районния център по трансфузионна 
хематология в Пловдив. За първи път такава кампания 
беше организирана в извънредна обстановка през 
лятото на 2020 г. - при строго спазване на всички 
противоепидемични мерки и явяване на желаещите в 
предварително определен ден и час. 

Всеки от дарителите получава лична благодарност, 
подписана от изпълнителния директор инж. Делчо 
Николов, както и брандирано червено сърце, което да му 
напомня за благородния и много човешки жест, с който 
спасява живот.

В съответствие с оценката на риска за всяко работно 
място, за всеки работещ се осигуряват необходимите 
лични предпазни средства и специално работно облекло, 
а така също и немалко средства за колективна защита. 
Ежедневно и ежесменно се вменява на персонала чрез 
инструкции, периодични обучения, нагледни материали 
и личен пример на ръководителите от най-ниско до най-
високо ниво да се работи по безопасен начин, всеки да 
мисли както за собствената си безопасност, така и тази на 
колегата си.
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ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД 
РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ 
БИЗНЕСИ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ 
МЕСТА

АСАРЕЛ-МЕДЕТ ПРОДЪЛЖАВА ДА 
ИНВЕСТИРА В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

След значителното ограничаване на производството на 
тютюн и преди началото на рудодобива безработицата в 
община Крумовград достигаше до над 25%. Голям брой 
хора бяха напуснали общината в търсене на препитания 
извън страната. Разработването на рудник „Ада тепе“ и 
осигуряването на заетост за близо 300 местни жители, 
възможностите за работа на местни подизпълнители, 
инвестициите в подобряване на средата и условията 
на живот, които дружеството ежегодно реализира чрез 
подкрепа на общественозначими проекти, промениха 
драстично съществуващата картина. Факт е, че в 
последните две години процентът на безработица в 
община Крумовград се движи около 7.

С мисъл за устойчиво бъдеще на региона на Крумовград 
и след приключване на минната дейност, през 2019 г. 
Дружеството учреди фонд за подкрепа и насърчаване 
на микро, малък и среден бизнес, който през периода 
на експлоатация на рудник „Ада тепе“ осигурява 5 млн. 
долара за предприемачи. Създаването на условия за 
стартиране на бизнес инициативи, както и откриването 
на устойчиви работни места извън минното дело, са 
основните цели на фонда.

„Районът в последните години започна да обезлюдява, 
но откакто „Дънди“ е тук жизненият стандарт се повиши. 
Страшно много хора се завърнаха от големите градове, 
а и от чужбина, за да се реализират тук“, споделят 
бенефициенти на Фонда.

Идеята за създаване на фонд датира от 2015 г. с 
подписването на Меморандум за разбирателство 
между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ и Община 
Крумовград. В продължение на няколко години се работи, 
докато бъде избран най-оптималния и с най-висока 
споделена стойност форма, както за Дружеството и 
Общината, така и за бъдещите ползватели на фонда. 
С активното участие на ръководството на компанията и 
на общинското ръководство в годината, когато рудник 
„Ада тепе“ започна да функционира, беше учредено 
Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на 
микро, малък и среден бизнес в Община Крумовград“. 
Изключително важно значение за осъществяване целите 
на фонда има партньорството с Райфайзенбанк, резултат 
от което е, че банковата институция допълва грантовата 
част за финансиране на предприемачески проекти от 5 
млн. долара със заемна в същия размер.

Предизвикателствата, които създаде COVID-19 за бизнеса 
в глобален мащаб оказаха най-силно въздействие върху 
компаниите в областта на туризма и свързаните с него 
хотелиерство, ресторантьорство и транспорт. Несъмнено, 
всичко това се отрази и на бенефициентите, получили 
финансиране от Фонда. 

Въпреки сложната и непредвидима обстановка бяха 
разработени план и мерки за управление на риска в 
следствие пандемията от COVID-19. Ежемесечно се 
проследяваше изпълнението на дейностите по проектите 
и се търсеха възможности за подпомагане оперативната 
дейност на компаниите. В резултат всички бенефициенти 
на фонда, макар и с намалени приходи от продажби, не 
спряха оперативната си дейност. Екип от консултанти 
на фонда регулярно представяше на бенефициентите 
информация за инициативите на правителството на 
България за подпомагане на микро, малки и средни 
предприятия за справяне с последиците от пандемията 
в посока запазване на работните места и осигуряване на 
оперативен капитал.

В може би най-тежкия период за туристическия бранш 
„Асарел-Медет“ продължава да инвестира в развитието 
на туризма в община Панагюрище. Компанията влага 
7 млн. лв. чрез дъщерното си  дружество „Тракийски 
хотелиери“ в строителството на третия етап от 
разширението на Дома на миньора в Панагюрище - Хотел 
& SPA „Каменград“.

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-
Медет“ Димитър Цоцорков даде символичен старт на 
строителството, като пожела в общината да се случват 
повече такива проекти, а в България да има повече 
градове като Панагюрище. 

9
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приемни 
периода

получени проекта в 
сферите земеделие, 
производство, услуги

одобрени за финансиране 
проекта на обща стойност 
3 596 931 лв.

нови работни 
места

Резултати от дейността на фонда 2019 – 2020 г.:
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„Това е знакова инвестиция за компанията“, каза 
изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ инж. Делчо 
Николов и посочи, че в Панагюрище минният бизнес е най-
големият инвеститор в туризма.

Новото крило на хотела се очаква да бъде готово около 
Коледа през 2022 година, като капацитетът ще се увеличи 
със 128 легла. Четиризвездният хотел „Каменград“ беше 
разширен и през 2011 г., когато „Асарел-Медет“ изгради 
модерен СПА център, два плувни басейна с минерална 
вода, комплекс от конферентни зали и спортни игрища. 

Преди пандемията Панагюрище отчиташе сериозен 
ръст в туризма и успя да покаже потенциала си като 
привлекателна дестинация. За това много помогнаха 
социалните инвестиции на компанията, сред които 
са гостуването на Панагюрското златно съкровище и 
спортните събития в зала „Арена Асарел“.

Трудна, но много успешна. Това е равносметката на 
„Асарел-Медет“ АД за 2020 година. В условията на 
пандемия са инвестирани близо 75 милиона лева 
по програмите за дългосрочно устойчиво развитие 
на компанията. Постигнати са отлични финансови и 
производствени резултати, като големият успех е, че по 
съпоставими условия нетната себестойност на един тон 
платим метал е със 7,7% по-ниска от планираната. 

Устойчивото развитие и икономическата ефективност на 
„Асарел-Медет“, както и перспективите за дългосрочна 
заетост, които създава, придобиват още по-важно 
значение за местната общност във времената на глобални 
рестрикции и срив за много отрасли. „Отговорихме на 
мрачните прогнози за пандемията с много стриктни 
превантивни мерки и не се отказахме от социалната 
си политика. Запазихме работните места и доходите, 

В условията на пандемията от Covid-19, водена от 
идеята за солидарност, Група ГЕОТЕХМИН увеличи 
подкрепата си за обществото, като осигури по своята 
Благотворителна програма „Българските добродетели“ 
реални инвестиции в качеството на живот на населените 
места в района на Елаците-Мед АД. Проф. дтн инж. 
Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, и четири 

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ НА 
МИННИТЕ КОМПАНИИ Е ОЩЕ ПО-ВАЖНА ЗА 
РЕГИОНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

ГРУПА ГЕОТЕХМИН ИНВЕСТИРА В 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ 

продължихме да работим по най-важните проекти от 
програмата ни за дългосрочно устойчиво развитие“, 
отчетоха председателят на Надзорния съвет Димитър 
Цоцорков и изпълнителният директор инж. Делчо 
Николов. Заради извънредните усилия на екипа в 
условията на извънредна обстановка дори се стигна до 
безпрецедентно развитие на политиката за мотивация на 
работещите и допълнително финансово стимулиране за 
постигнати резултати.

Така „Асарел-Медет“ продължава да бъде фактор за 
стабилност и благосъстояние в община Панагюрище, като 
остава най-големият работодател в региона. Компанията 
осигурява 36% от приходите в общинския бюджет, 
повече от 50% от произведената продукция от местните 
нефинансови предприятия и 75% от всички внесени 
данъци върху печалбите в държавния бюджет от фирмите 
в общината, показва специално направеният анализ от 
Института за пазарна икономика. 

Панагюрище трайно намира място в Топ 10 по средна 
работна заплата в страната, като върху привлекателния му 
социално-икономически облик влияят високият стандарт 
на заплащане в минния бизнес, заедно с другите много 
добре развиващи се предприятия в общината. 



53ГОДИШЕН БЮЛЕТИН 2021

ПАНАГЮРИЩЕ Е НА ВТОРО МЯСТО ПО 
ДОСТЪП ДО ЛЕКАРИ

дружества от Групата – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, 
Геострой АД и Геотрейдинг АД излязоха с инициатива за 
подпомагане на социалнозначими проекти за местните 
общности във връзка с последствията от пандемията от 
Covid-19 и очакваната икономическа криза.  Реализацията 
на проектите, включени в програмата, е израз на 
последователната социално-отговорна политика на Група 
ГЕОТЕХМИН в региона ú на дейност.

С кметовете на общините бяха подписани рамкови 
споразумения, на чиято база дружествата подкрепиха 
проекти от голямо обществено значение в областта на 
здравеопазването, инфраструктурата, образованието, 
околната среда. В Етрополе беше направен ремонт на 
СУ „Христо Ясенов“, едно от най-големите училища в 
Софийска област, с подмяна на отоплителната инсталация 
и други подобрения. На община Мирково беше 
предоставен нов сметосъбиращ автомобил, с дарение 
беше закупено и монтирано ново LED осветление в село 
Бенковски и беше изготвен проект за рекултивация на 
депото в Смолско. Проектите в Челопеч, Чавдар и Златица 
ще бъдат реализирани през 2021 г. и следващите години.

В първата година на пандемията от Covid-19 Група 
ГЕОТЕХМИН осъществи и редица кампании и програми 
за подкрепа на здравеопазването в общините, в които 
дружествата развиват своята дейност. Няколко седмици 
след обявяване на извънредното положение започна 
извършването на периодична дезинфекция на обществени 
места от служители на Елаците-Мед АД в общините 
Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Челопеч. Бяха 
дарени маски и дезинфектанти на пенсионери, болници 
и институции в период, в който имаше недостиг от такива. 
Бяха подкрепени болниците в Елин Пелин, Етрополе 
и Луковит. На национално ниво Група ГЕОТЕХМИН 
се включи в инициативата за набиране на средства 
за Българския червен кръст и подпомогна Военно-
медицинска академия, Националния център по заразни и 
паразитни болести и др. Тази помощ и загриженост беше в 
допълнение на стриктните мерки, предприети за опазване 
здравето на работниците и служителите в предприятията 
и компаниите. 

В процеса на управление и реализация на инициативите 
участва ръководството на Група ГЕОТЕХМИН и екипи 
от дружествата, развива се корпоративната култура, 
фокусирана върху принципи, свързани с устойчивостта и 
етиката, с използване на ресурси и инвестиции.

В рамките на нова инициатива по програмата „Българските 
добродетели“ Група ГЕОТЕХМИН подпомага общините 
Етрополе, Мирково, Златица, Чавдар и Челопеч, за да 
реализират важни за местното население проекти.

Голямата инвестиция на „Асарел-Медет“ в публично-
частното партньорство за изграждане на МБАЛ 
„Уни Хоспитал“ доведе до пълната промяна на 
здравеопазването в Панагюрище след 2016 г. Компанията 
продължава да подкрепя устойчивото развитие на 
болницата и да участва в нейното ръководство, като 
председател на управителния й съвет е инж. Делчо 
Николов, изпълнителен директор на „Асарел-Медет“. 
„Гордеем се, че в тези трудни времена нашата инвестиция 
помага на всичките ни съграждани“, каза той.

Панагюрище не е голяма българска община, но посрещна 
пандемията от коронавирус през 2020 г. на второ място 
в страната по брой лекари на глава от населението, 
показа последният анализ на Института за пазарна 
икономика. Причината са вложените над 120 млн. лв. в 
супер модерната болница, която успя да привлече общо 
680 лекари и медицински специалисти в 28 клиники, 
отделения и лаборатории. 

По последни данни в Панагюрище се падат по 110 души 
от населението на 1 лекар, като по-напред в класацията 
е само университетският град Плевен, а повечето 
общини попадат в диапазона от 500 до 1500. Това е 
един от най-важните индикатори, по който се съди за 
достъпа до здравеопазване. Броят на болничните легла в 
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Панагюрище също нараства през годините, като сега те са 
340, а през 2012-2015 г. са били едва около 150. 

По време на пандемия, когато една от горещите теми 
навсякъде по света е капацитетът на здравната система, 
тази статистика придобива съвсем различно звучене, 
носи по-малко тревоги за хората от региона и обществено 
признание за компанията, която инвестира с визия за 
благополучието на общността. В различните отделения 
на МБАЛ „Уни Хоспитал“ през 2020 г. са се лекували 
над 17 хил. пациенти от цялата страна, а само през 
ковид отделението са преминали 364 болни. Лечебното 
заведение придоби известност и със случая на пациент, 
който успя да се възстанови след 78 дни в реанимация 
и 50 дни на апаратна вентилация заради коронавирусна 
инфекция.

На 10 април 2020 г. „Горубсо-Мадан” АД дари 
безвъзмездно на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” в град 
Мадан респираторен апарат CWH - 3010. Апаратът е 
подходящ за инвазивна вентилация на деца и възрастни, 
работи със захранване от О2 и притежава автономен 
компресор, осигуряващ захранване с медицински въздух. 
Медицинската апаратура е на стойност 40 440 лева. 

През последните 2 години Горубсо провежда много 
социално отговорна политика на дарения. Подпомогнати 
финансово са двете училища в града, автори за издаване 
на книги, читалището в града, църквата,  Родопския 
драматичен театър, различни фондации и двете общини 
– Мадан и Рудозем при провеждане на традиционните 
празници на града.

Първото виртуално издание на инициативата „Гордея се 
с труда на моите родители“ събра над 3000 гледания 
само на сайта на организаторите от Българската мрежа 
на Глобалния договор на ООН. Към това интересно 

С грижа за безопасността и благополучието на хората 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ подпомогна 
няколко проекта и реализира различни по вид дейности 
през 2020 г. с цел осигуряване на вода за нуждаещото 
се местно население и изграждане на инфраструктура, 
свързана с водоснабдяването на селища в близост до 
рудник „Ада тепе“. Като част от годишната програма за 
развитие на местната общност в Община Крумовград 
беше финансирано изработването на ПУП за обект 
„Водоснабдяване с. Скалак – махали Копривник, Каменник 
и Победа“. Осигурено е също и частично финансиране 
за изпълнението на проекта, което ще бъде осъществено 
през 2021 г.

Село Скалак е едно от населените места, които попадат 
в зоната на влияние на рудник „Ада тепе“. Въпреки 
близостта си от 5 км до общинския център в селото никога 

ДАРИТЕЛСКА ПОЛИТИКА НА ГОРУБСО-
МАДАН

ВОДАТА – НАЙ-ЦЕННИЯ РЕСУРС  

АСАРЕЛ-МЕДЕТ СЕ ВКЛЮЧИ В ПЪРВИТЕ 
ВИРТУАЛНИ „ИГРИ ЗА ДОБРИНИ“

не е изграждана ВиК инфраструктура. Водоснабдяването 
в селото се е осъществявало чрез кладенци в населеното 
място. През 2017 г. със съдействието на „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ бяха закупени резервоари за вода, 
инсталирани в една от махалите на селото, където липсата 
на вода е най-осезаема през летния период. От старта на 
строителните дейности по изграждането Дружеството 
всяко лято доставя вода за битови нужди в някои махали 
на селото. В махалите на село Скалак, които ще бъдат 
водоснабдени с изпълнението на посочения по-горе 
проект, живеят 63 души. Всички те ще имат достъп до 
питейна вода след приключване на проекта. Какво 
означава помощта на Дружеството за местните хора, защо 
е толкова важно за тях да имат тази подкрепа, споделиха 
настоящия и бившия кметове на село Скалак.

Айсел Афузбекир, кмет на село Скалак, Община 
Крумовград: „Благодарение на сътрудничеството 
между Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград“ ЕАД, село Скалак ще бъде едно от 
населените места с нова водопроводна система. Досега 
за покриване на нуждите от вода за битови нужди се 
ползваха кладенците в селото. През летния сезон 
водоемите в селото пресъхват и се налагаше доставка 
на вода с водоноски. За това също беше намерено 
решение благодарение на сътрудничеството и добрата 
организация от страна на Община Крумовград и „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“. В качеството си на кмет 
на село Скалак, а и като човек, живеещ в селото, мога 
изразявам благодраността си за оказаната помощ. След 
приключване изпълнението на проекта за водоснабдяване 
ще имаме постоянен достъп до питейна вода, с което ще 
отпадне и нуждата за доставяне на вода с водоноски“.



55ГОДИШЕН БЮЛЕТИН 2021

250 УЧЕНИЦИ ПРЕСЪЗДАДОХА „БЪДЕЩЕТО 
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО“ В Е-КОНКУРС НА 
ГРУПА ГЕОТЕХМИН

предизвикателство се присъединиха компании от пет 
икономически отрасъла, а единствен участник от минния 
бранш бе „Асарел-Медет“. Компаниите „отвориха врати” 
за виртуална разходка на децата, а новият дигитален 
формат им позволи да надзърнат в различни предприятия.

Креативността на момичетата и момчетата, чиито родители 
работят в „Асарел“, беше провокирана с интересна игра, в 
която те сами да разкажат за професиите на мама и татко 
със свои любителски видео клипове. Едни споделиха как 
виждат професията на родителите, други направиха почти 
професионални интервюта с тях, а трети представиха свои 
рисунки и демонстрации за ежедневието в „Асарел“.

Със специално създадени видеа за минните професии 
„Асарел-Медет“ се включи и в първото дигитално 
издание на Базара на професиите, което всяка година е 
заключителната инициатива от проекта „Гордея се с труда 
на моите родителите“. Хилядите виртуални участници 
разбраха какво е да управляваш 130-тонен рудничен 
автомобил, научиха за автоматизираната система, с която 
работи минният диспечер, чуха защо се иска мъжество, за 
да бъдеш минен спасител, и как минната електромеханика 
е станала обща страст за един баща и двете му дъщери. 

Верни на каузата да подпомагат образованието и 
поощряват талантите, през 2020 - 2021 г. четири 
дружества от Група ГЕОТЕХМИН за поредна година 
организираха конкурс за творби на ученици от Етрополе 
и общините от Средногорието – Мирково, Чавдар, 
Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица. Над 250 
ученици от 13 училища премериха сили с индивидуални 
и екипни проекти в е-състезание на тема „Бъдещето 
на човечеството“. Участниците от региона на минното 
дружество Елаците-Мед АД се включиха с огромно 
желание в инициативата, която се провежда за шеста 
поредна година.

Ученическите конкурси, които целят подкрепа за 
образователния процес в рамките на програмата 
за корпоративна социална отговорност, поощряват 
творчеството и духовното развитие на младите хора.  

Целта на конкурса беше да провокира учениците да се 
замислят за бъдещето на човечеството, развитието на 
технологиите, опазването на околната среда и промяната 
в света в пандемията от Covid-19 и след нея. На децата 
беше дадена възможност да изразят себе си по избран 
от тях начин. Учениците се състезаваха в две конкурсни 
категории - литературно-художествено произведение 
- съчинение, есе, стихотворение, приказка, разказ и 
дигитално изображение - рисунка, макет, компютърна 
графика или анимация. Те бяха разделени в две 
възрастови групи - 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. 
Конкурсът започна през есента на 2020 г. През април т.г. 
творбите бяха оценени от жури в състав – 
доц. Цветан Илиев - за проектите на участниците в 
категория - дигитално изображение и от младата поетеса 
Димана Йорданова - за писмените творби.

Победителите в конкурса се класираха на 39 първи, 
28 втори и 24 трети места, а 43-ма участника получиха 
поощрителни награди. Отличилите се получиха 
предметни награди, а училищата - партньори - пособия и 
техника в помощ на учебния процес.

И този път учениците успяха да удивят организаторите и 
журито с многообразието на творбите си и оригиналните 
си идеи за това в каква посока трябва да се развива 
човечеството. Те се обединиха около мнението, че трябва 
да бъдем единни, да пазим природата чиста, да си 
помагаме и да вярваме в доброто.
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МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ПОДПОМОГНА 
ПРОУЧВАНЕТО НА ТРИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
ОБЕКТА

ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТО ПОЛУЧИ ПРИЗ 
„СЪКРОВИЩЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО“

ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРАТА 

Изработена от бронз статуетка на богинята Атина 
Палада беше намерена в хода на спасителни разкопки, 
финансирани от „Мини Марица-изток” ЕАД край 
Раднево. Тя е първата по рода си, която постъпва във 
фондовете на археологическия музей „Марица изток“, 
съобщи директорът Пламен Караилиев. Музеят завърши 
спасителни  разкопки на три обекта през 
2020 г., финансирани с над 242 500 лв. от въгледобивното 
дружество.

Артефактът е датиран за времето между І-ІІ в. н.е., той 
е с височина 8 см и видимо е бил преизползван, като 
му е била добавена халкичка, което подсказвало, че е 
носен като амулет от притежателя. При спасителните 
археологически разкопки в м. „Боялъка”, в периферията 
на площ, определена за концесия на мините, на площ 
от около 40 дка са открити керамични фрагменти от 
римската, ранновизантийската, средновековната и 
късносредновековната епохи, както и фрагментирана 
строителна керамика от римската и късносредновековната 
епохи.

Със средства, осигурени от „Мини Марица изток“ ЕАД 
през годината е работено на три обекта, в това число и 
в местността Дядо Атанасова могила край село Полски 
градец, където са разкрити останки от пет жилища на 
древните траки от VІІІ-VІ в. пр. Хр. Предполага се, че това е 
единственото тракийско село в този район.

Нов момент е намирането на фрагментирана керамика, 
която носи характеристиката на бронзовата епоха. Тя 
допълва стратиграфията на определената за бъдещи 
проучвания площ, което ще се осъществи след 
отчуждаването на терена за нуждите на Мини „Марица-
изток” ЕАД, обясняват от музея. 

Първите спасителни археологически разкопки  на 
територията на енергийния комплекс „Марица – изток“ 
датират от далечната 1960-а година, от когато са и 
първите минни дейности.

Близо 13 хиляди туристи от страната и чужбина се 
насладиха на оригинала на Панагюрското златно 
съкровище по време на едномесечното му гостуване 
през 2020 г. в залата трезор на панагюрския Исторически 
музей. Всяка година разходите по посрещането и престоя 
на Съкровището в Панагюрище се поемат от „Асарел-
Медет“, което е заложено в дарителския договор с 
Община Панагюрище.

След като десетилетия уникалното Панагюрско златно 
съкровище радваше посетителите на стотици музеи в 
различни държави, през 2012 г. се сбъдна една от мечтите 
на поколения панагюрци и оригиналът на златното 
съкровище вече се завръща в Панагюрище. Това стана 
възможно, благодарение на инициативата на покойния 
председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ 
проф. д-р Лъчезар Цоцорков. С дарение от „Асарел“ и 
негови лични средства беше изградена музейна зала 
трезор и се изработиха две златни копия на шедьовъра – 
по едно за Националния исторически музей и Исторически 
музей - Панагюрище. 
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МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ПОДКРЕПИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПЛАНЕТАРИУМА В 
СТАРА ЗАГОРА

АСАРЕЛ-МЕДЕТ СПАЗИ ТРАДИЦИЯТА И 
РАЗДАДЕ 218 НАГРАДИ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА 
МИНЬОРА

ГРИЖА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ Това е един от най-значимите дарителски проекти на 
компанията, който има дългосрочна добавена стойност, 
продължава да помага за развитието на туризма в региона 
и да насърчава местното предприемачество. 

Панагюрското златно съкровище привлича голям интерес, 
като беше отличено като „Съкровище на десетилетието“ 
в инициативата „Чудесата на България“ за 2021 г., а 
наградата получи кметът на общината Н. Белишки. Приз 
беше присъден и на „Асарел-Медет“, а прокуристът 
на компанията Галя Костова сподели, че ежегодното 
завръщане на златното съкровище в Панагюрище 
несъмнено е едно от чудесата на десетилетието за хората 
от общината.

„Мини Марица-изток“ ЕАД се включи в кампанията за 
възстановяването на планетариума в Астрономическата 
обсерватория “Юрий Гагарин” в Стара Загора. По 
предложение на изпълнителния директор Андон Андонов 
Съветът на директорите на дружеството отпусна 2 000 
лв. за възстановяването на опожарения планетариум, 
който беше унищожен с голяма част от оборудването му. 

В изпълнената с предизвикателства година на глобална 
пандемия, „Асарел-Медет“ успя да спази традицията 
и да отличи най-добрите работници и специалисти 
от компанията по случай Деня на миньора.  Заради 
противоепидемичните мерки за първи път не беше 
организирано едно общо голямо тържество, а се състояха 
водосвет за здраве и 15 по-малки ритуала, така че 218-те 
наградени да получат своя „звезден“ миг. Призове като 
най-добри в професията получиха 116 асарелци, а за още 
102-ма имаше отличия за дългогодишен трудов стаж в 
„Асарел“ и дъщерните дружества.

За носител на почетен знак за заслуги към предприятието 
бе определен енергетикът инж. Тодор Ангелов, а първи 
своите награди получиха хората с 40-годишен стаж в 
компанията, сред които е изпълнителният директор инж. 
Делчо Николов. 

Не е прецедент в историята на „Асарел-Медет“ баща 
и син да бъдат избрани за най-добри в професията 
си в една и съща година. Манол и Никола Кроснарови 
съчетават в едно стихията на емоцията и силата на 
спокойствието. Инж. Манол Кроснаров е горд с децата 
си, но с лек упрек казва: „Чакам ги да се оженят и да ме 
направят дядо“. ИТ-специалистът Никола обобщава: 
„Екипът ни е страхотен, а в такава атмосфера се работи 
лесно“. 

Признание за своите 45 години в асарелския екип имаше 
за председателя на структурата на КНСБ в предприятието 
Марко Гергински и управителя на „Асарел-Ремонт“ ООД 
инж. Иван Игнатов.

Астрономическата обсерватория и планетариума в 
Стара Загора изгоряха при пожар през нощта на 26 
юни 1994 година. От тогава, вече 27 години, Стара 
Загора се опитва да възстанови звездното съоръжение. 
Старозагорският планетариум е първият в страната и 
един от най-добрите за времето си. След него са открити 
подобни астрономически съоръжения и във Варна, Ямбол, 
Димитровград, Габрово и Смолян.

Апаратът вече е монтиран в старозагорската 
обсерватория, в която хиляди деца и възрастни 
продължават да наблюдават безкрайния и непознат свят 
на Космоса. Очаква се възстановеният планетариум на 
Стара Загора да отвори врати скоро.
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Едно от първите частни дружества в България, 
допринесли за устойчивото развитие на минната 
индустрия, строителството и инфраструктурата, навърши 
30 години през 2020 г.  Създадена на 12.12.1990 г. от 
трима утвърдени минни специалисти - проф. Величко 
Стоянов, проф. Димитър Субашки и инж. Цоло Вутов, 
днес ГЕОТЕХМИН е индустриална група, която обхваща 
23 компании с 4000 професионалисти в различни 
области: миннодобивна индустрия, строителство и 
инфраструктура, търговия, енергия и  околна среда, 
селско стопанство, туризъм и услуги. В 30-годишната 
си история Групата е осъществила над 1200 проекта и е 
доказала своята експертиза, стабилност и коректност. 
Благодарение на това е спечелила доверието на повече от 
300 български и чуждестранни партньори. 

Първоначално дружеството започва дейността си с 
консултантски проекти в миннодобивната индустрия. 
Геотехмин ООД е сред първите частни компании, които 
участват в изграждането на софийското метро като 
подизпълнител на японската „Тайсей“, в строителството на 
нова писта на летище София като главен подизпълнител 
на кувейтския консорциум M.A.Al-Kharafi и корекция на 
река Искър.

„Когато се връщам назад във времето, не мога да не 
отбележа най-значимите моменти и успехи в историята 
на компанията и Групата, постигнати с участието и труда 
на нашите изключителни професионалисти: създаването 
на блоков геоложки и геостатистически модел на 
находищата „Асарел“ и „Елаците“ и преизчисляване на 
ресурсите и запасите им; разработването на фирмен 
софтуер за оперативна работа в големи открити рудници, 
който се развива и днес; удължаването на жизнения цикъл 
на рудник „Елаците“ с 25 години и утвърждаването на 
Елаците-Мед АД като едно от водещите миннодобивни 
предприятия в Европа, в това число в областта на 
дигитализацията; изградените три метростанции, метро 
депо, три участъка от АМ „Струма“ и много други“ - казва 
управителят на Геотехмин ООД проф. дтн. инж. Цоло 
Вутов.

30 ГОДИНИ ГЕОТЕХМИН ООД -
ПРИНОС ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО

Сред осъществените от Групата проекти са 80 км нови 
пътища и магистрали, 50 виадукта  и мостове, 30 км 
тунели, 8 пречиствателни станции, 12 съоръжения за 
третиране на отпадъци, 16 ВиК проекта, 17 сгради и зелени 
многофункционални комплекси. 

Дружествата развиват собствени брандове, създават 
иновативни IT проекти, участват в търговията с 
електроенергия, проектират различи обекти, извършват 
образователни и фасилити мениджмънт услуги и т.н. 
Със своята дейност компаниите от Група ГЕОТЕХМИН 
допринасят за икономическото развитие на страната и 
са носители на редица престижни награди за иновации, 
инвестиции, в строителството, както и на призове за 
благотворителни дейности.  

Група ГЕОТЕХМИН реализира успешно и проекти със 
социална насоченост, изцяло в полза на обществото. По 
инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов е създадена 
Благотворителната програма „Българските добродетели“, 
в която участват дружествата Геотехмин ООД, Елаците-
Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Тя подкрепя 
проекти в областите здравеопазване, образование, 
култура и национална идентичност, храмово строителство, 
в социалната сфера и благоустрояването и озеленяването 
на населените места в Етрополе и общините от 
Средногорието, където дружествата от Групата развиват 
дейност. 
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ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД - 
20 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И КОРЕКТНОСТ!

През лятото на 2020 г. фирма Инфрапроект консулт 
отбеляза 20 г. от създаването си и предоставянето на 
консултантски услуги на българския и международен 
пазар.

Инфрапроект консулт предоставя качествени услуги, 
насочени изцяло към нуждите на клиентите, като 
се специализира в предоставянето на финансово-
икономически, правни и инженерно-консултантски 
услуги за инвеститори и публични субекти по проекти, 
финансирани от български и международни институции, 
както и консултиране на държавни институции, като 
министерства, ведомства и общини в различни области.

Екипът на Инфрапроект консулт осигурява цялостно 
консултиране по инвестиционни проекти от различен 
мащаб, като изготвя финансови, правни, екологични 
и социални анализи и оценки; формуляри за 
кандидатстване за осигуряване на финансова подкрепа за 
инвестционни проекти; подготовка на тръжни документи и 
предложения; финансов мениджмънт при реализация на 
проектите; инженерно консултиране и строителен надзор.

За гарантиране високото качество на предоставяните 
услуги е въведен Стандарт ISO 9001:2015.

Инфрапроект консулт притежава удостоверение 
за строителен надзор и е вписана в регистъра на 
консултантите за оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор, за извършване дейността оценяване 
на съответствието на инвестиционните проекти и/
или упражняване строителен надзор и има правото 
да упражнява дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, 
технологични правила и нормативи, необходими за 
осигуряване на ефективен и качествен контрол при 
изпълнението на обектите.

Инфрапроект консулт участва като изпълнител на 
инженерно-консултантски услуги в редица проекти 
основно в областта на транспорта, за разширението на 
метрото в София.

Компанията предоставя консултации на водещите 
минни компании в страната и участва в изпълнението и 

управлението на редица проекти с национално значение, 
най-значимите от които са „Изграждане и развитие 
на метрото в гр. София“; „Развитие на общинската 
инфраструктура“, осигуряващ изграждането на два 
нови язовира за питейни води и рехабилитация на 
язовирната стена на яз. Студена; и „Мерки за енергийна 
ефективност при крайните потребители на природен 
газ чрез газоразпределителните дружества в България 
(DEIREE GAS)“, който осигури газификацията на над 10 
000 домакинства в България с безвъзмездна помощ от 
Международен фонд „Козлодуй“.

За своята 20-годишна история, фирмата е получавала 
множество награди за участието си в успешни проекти 
от регионално и национално значение, като една от 
най-значимите награди, получена от инициативата 
„INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2018“, е призът 
в категория изпълнители с най-голям принос за 
реализацията на най-успешния инфраструктурен 
проект на десетилетието за периода 2007 – 2017 г. – 
„Изграждане и развитие на Софийското метро“.

Д-р икон. Розалина Козлева, Управител на дружеството 
е Председател  на Контролния съвет на Българската 
минно-геоложка камара и член на Управителния съвет на 
Българската Асоциация по подземни води.
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30 ГОДИНИ КАЧЕСТВО В БРАНША!

„БТ-Инженеринг” ЕООД, правоприемник на ЕТ „БТ-
ИНЖЕНЕРИНГ” - българска компания създадена 
през 1991 година, която предлага консултантски, 
проектантски и инженерингови услуги в сферите на 
минната индустрия, околната среда, строителния надзор 
и реализация на инвестиционни проекти в публичната 
и частна сфери на българския и международен пазар. 
Фирмата е регистрирана в Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране като Проектантско бюро 
№ 281ПБ. През 2021 година „БТ-Инженеринг” ЕООД 
отбелязва тридесет години от своето създаване.

Портфолиото от изпълнени проекти на дружеството 
включва различни по мащаб, спектър, обем и сложност 
задачи с държавна значимост (изготвяне на национални 
стратегически документи, документи транспониращи 
европейското законодателство, изменения на закони и 
нормативни актове), както и документация свързана с 
реализацията на конкретни инвестиционни намерения 
(пред-инвестиционни прочувания, проектиране, 
екологични оценки, оценка въздействие върху околната 
среда, доклади за ОС с Натура 2000, екологични одити 
фаза 1, 2 и 3, комплексни разрешителни, строителен 
надзор и техническа помощ при изграждането на 
съоръжения в областта на минното дело, управлението на 
отпадъците, водите, както и оценка и управление на риска 
от замърсяване, инженерингови услуги).

Основни клиенти, за които „БТ-Инженеринг” ЕООД 
успешно е разработвала своите проекти са Световната 
банка, Европейската банка за възстановяване и развитие 
и Пред-присъединителните фондове на Европейския 
съюз  финансиращи дейности в Западните Балкани 
и източна Европа, ПРООН, МРРБ, МОСВ, МЗГ, над 60 
Общини, много реномирани държавни и частни компании 
(„Асарел-Медет“ АД, „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, „МОНБАТ“ 
АД, „ХОЛСИМ“ АД, „Титан - Златна Панега“, „Тракия РМ“ 
ЕООД „Екоинженеринг РМ“ ЕООД, „Еко Медет“ ЕООД,  и 
др.). 

Основен принцип на работата на фирмата е сформиране 
на „динамични колективи“ от български и чуждестранни 
специалисти, проектанти и експерти за изпълнението на 
всяка отделна задача, използвайки ядро от реномирани 
експерти с богат опит, които служат за основа при 
формирането на консорциуми с партниращи компании и 
организации, за всяка отделна задача. 

Екипите на „БТ-Инженеринг” ЕООД  включват 
специалисти, експерти, проектанти и консултанти с 

доказан опит в частния и публичния сектор (ДСО „Редки 
метали“, МОСВ, МЕ, МИНПРОЕКТ, ХТМУ, МГУ, Институт 
за гората към БАН, ГБС и др.). Този гъвкав подход позволи 
на фирмата да разшири базата си от знания и да завърши 
успешно над 300 проекта. За гарантиране високото 
качество на предоставяните услуги „БТ-Инженеринг” 
ЕООД използва интегрирана система за управление, 
сертифицирана по Стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001: 
2015; ISO 45001: 2015.

Управител на дружеството е д-р инж. Ботьо Табаков, 
Председател ПК „Околна среда“ към Българската 
минно-геоложка камара, член на ПК Околна среда към 
EUROMINES, член на УС на НТС МДГМ, Председател на 
Българското отделение на МАНЕБ.

Компанията развива своята дейност в редица сектори, 
сред които минерално-суровинният отрасъл, управление 
на битовите, индустриалните, минните, инертните и 
опасните отпадъци, управление на водите, консултантски 
услуги при строителство на съоръжения, проектиране и 
инженеринг, възстановяване на околната среда. 

Минното дело представлява основата в консултантските 
услуги на компанията като тя предлага целия спектър от 
консултантски, правни и проектантски услуги свързани 
с целият цикъл на минерално-суровинният отрасъл  - 
търсене и проучване, добив и първична преработка на 
подземни богатства, концесионни анализи, извеждане 
от експлоатация на минни обекти, оценка въздействието, 
възстановяване и мониторинг в и около минни обекти. 
Работи с няколко от най-големите минно-добивни 
компании в България като заедно с тях представлява 
интересите на минната индустрия в рамките на членството 
си в Българската минно-геоложка камара.

Собствена инвестиция на „БТ-Инженеринг” ЕООД е 
проектиране, финансиране, инженеринг и двадесет 
години оперативно ръководство на инсталация за 
управление и възврат на водите на МБИ „Елшица“. 
Дружеството притежава ремонтна база и автопарк със 
специализирана техника за предоставяне на услуги 
по събиране и транспортиране на смесени и разделно 
събрани битови и индустриални отпадъци за различни 
клиенти в гр. София и област София.



62

НАГРАДИ



63ГОДИШЕН БЮЛЕТИН 2021

„МИСТЪР ИКОНОМИКА“ И 
ПОЧЕТНИ НАГРАДИ ЗА 
ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ СПЕЧЕЛИ 
ПЪРВО МЯСТО В КОНКУРСА 
„ГОДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ 
НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И 
ЗДРАВЕ“ ЗА 2020 ГОДИНА

Проф. дтн инж. Цоло Вутов – 
управител на Геотехмин ООД, 
получи през 2020 г. отличие 
„Мистър Икономика“ - за цялостен 
принос в развитието на българската 
икономика, а през 2021 г. бе удостоен 
с почетен знак на Българския Червен 
кръст и специална благодарствена 
грамота в знак на признателност за 
личния му принос към хуманитарните 
каузи на организацията. В началото 
на годината проф. Вутов беше 
удостоен с почетен знак „Заслужил 
гражданин на Софийска област“ от 
областния управител Илиан Тодоров. 

Двете дружества от Група ГЕОТЕХМИН бяха отличени 
от Българския Червен кръст с грамоти за проявено 
човеколюбие и съпричастност към каузите на 
организацията по време на пандемията от Covid-19. Акад. 
Христо Григоров благодари на проф. Вутов за неговата 
лична ангажираност и подкрепа, както и за дългосрочното 
партньорство с Група ГЕОТЕХМИН и специално за 
подкрепата на Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД по 
време на пандемията.

„Златна Панега Цимент” АД спечели първо място в 
категорията за средни предприятия за 2020 г. в конкурса 
„Годишни национални награди по безопасност и здраве“. 
Конкурсът се организира от Фондация „Център по 
безопасност и здраве при работа“ под патронажа и със 
съдействието на изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда“ към Министерството на труда и социалните 
грижи.

Мотивите за връчване на отличието са: реализирани 
дългосрочни инвестиции, в т.ч. число в околната среда, 
изключителен принос за социално-икономическото 
развитие на региона, създаване на качествени работни 
места и дарителската му дейност.

Компаниите от Група ГЕОТЕХМИН са сред големите 
дарители и подкрепят социално значими проекти в района 
на своята дейност, ориентирани към устойчиво развитие 
на инфраструктурата, образованието, здравеопазването, 
социалните услуги, духовността. Проф. Вутов е 
инициатор и е лично ангажиран с Благотворителната 
програма „Българските добродетели“, чрез която Група 
ГЕОТЕХМИН оказва подкрепа на местните общности от 
района на Етрополе и общините от Средногорието. За 
тази програма БМГК отличи Геотехмин ООД в категория 
„Корпоративна социална отговорност“. Геотехмин ООД 
е сред големите дарители, подпомагали през годините 
разкриването на културно-историческото наследство на 
България, които получиха специални награди по време на 

тържествената церемония „Чудесата на десетилетието” на 
„Стандарт”. Дружеството беше отличено и със специална 
грамота за активно участие в Националната дарителска 
кампания срещу разпространението на епидемията от 
Covid – 19. 
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Наградата за първо място на „Златна Панега Цимент“ АД 
бе връчена на директора завода инж. Милен Станоев от 
конфедералния секретар на КТ “Подкрепа” Александър 
Загоров на церемония през март 2021 г.

За единадесета поредна година българските предприятия 
имаха възможността да покажат и споделят своите добри 
практики в осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд. Основният показател при оценяването на 
участниците за 2020 г. бяха добрите практики, приложени 
в борбата и превенцията срещу COVID–19, като се вземат 
под внимание най-вече иновативните стратегии и проекти, 
внедрени от кандидатите в процеса на работа.

Своята специална подкрепа и уважение засвидетелстваха 
представители на държавните институции, 
работодателските и синдикалните организации, които 
работят в сферата на подобряване на безопасните и 
здравословни условия на труд. Заместник-министърът 
на здравеопазването Слави Пачалов, изпълнителният 
директор на „Главна инспекция по труда“ Румяна 
Михайлова и представители на Министерството на труда и 
социалната политикапоздравиха наградените компании за 
добрите практики в опазването здравето на служителите.

„Златна Панега Цимент“ АД редовно участва в конкурса 
„Годишни национални награди по безопасност“, като 
досега е печелила три първи места (за 2012 г., 2014 г. и 
2020 г.) и една специална награда за цялостна системна 
политика за осигуряване на безопасност (за 2013 г.).

За 11-та поредна година b2b Media предизвика бизнеси и 
организации, които имат зелени идеи, кампании, събития, 
инициативи или инвестиции и инициират действия и каузи 
за по-здравословна среда, да покажат своите постижения. 
В рамките на конкурса „Най-зелените компании 
в България“, по-известен като Зелените Оскар-и, 
кандидатите подаваха своите предложения в няколко 
основни и допълнителни категории, а експертно жури 
разгледа подадените номинации и безпристрастно отся 
онези от тях, които отговаряха на зададените критерии за 
участие.

Победителите в отделните категории бяха отличени на 
живо на официална церемония, която се състоя на 14 май 
и която бе открита с видео обръщение от Президента на 
Република България, г-н Румен Радев.

Повече от 50  компании получиха отличия за своите 
„зелена“ дейности през 2020 г., което показва, че дори 
и в година на пандемия, постигането на „зелени“ цели 
и следването на „зелени“ корпоративни стратегии не е 
пренебрегнато. 

„КАОЛИН” Е СРЕД ОТЛИЧЕНИТЕ 
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС 
„НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ В 
БЪЛГАРИЯ“
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Научно-техническият съюз по минно дело, геология 
и металургия (НТС по МДГМ) отличи със сребърен 
плакет за заслуги към съюза изпълнителния директор 
на „Мини Марица-Изток” ЕАД  Андон Андонов, който 
бе в Организационния комитет на ІХ-та Международна 
конференция по геомеханика - IGC’2020. Представителите 
на дружеството участваха във форума с три доклада, 
които получиха много висока оценка, предизвикаха 
интереса на учени, ръководители, изследователи и 
специалисти от бранша. В дискусиите след тяхното 
представяне бяха поставени акценти върху значението на 
геомеханиката, въпроси за формирането на напрегнато 
и деформирано състояние на масива, методите за 
измерване, анализ и оценка, както и проблеми, свързани 
с опазването на околната среда. Традиционно силното 
им представяне беше отличено от НТС по МДГМ след 
приключване на Конференцията с  грамоти за активното 
участие.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР 
АНДОН АНДОНОВ С ОТЛИЧИЕ 
ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА

ЯСЕН ЧАУШЕВ С ГОДИШНАТА 
НАГРАДА НА НТС ЗА ПРИНОС 
В ОБЛАСТ „МИННО ДЕЛО И 
ГЕОЛОГИЯ”

Директорът по производствено-технически въпроси в 
„Мини Марица-изток” ЕАД инж. Ясен Чаушев е носител 
на Годишната награда за 2020 г. в област „Минно дело 
и геология” от Научно-техническия съюз – Стара Загора 
(НТС).

Мотиви за награждаването му са приносът в 
оптимизирането на дължините на гумено-лентовите 
транспортьори (ГЛТ) за извоз на откривка в рудниците. С 
преминаването на насипообразувател (абзетцер) As 5000 
за работа от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1”, 
във вътрешно насипище на рудник „Трояново-север”, чрез 
построяване на ново място на два магистрални ГЛТ и два 
насипищни ГЛТ с обща дължина 5500 м, значително се 
намаляват разходите и се оптимизира извоза на откривка в 
клоновете на дружеството.

Инж. Ясен Чаушев завършва Минно-геоложкия 
университет „Св Иван Рилски” със специалностите 
„Разработка на полезни изкопаеми” и „Минно 
инженерство”. В Стопанска академия „Димитър 
Ценов” – Свищов придобива мениджърска 
квалификация „Организация и управление на бизнеса”. 
Професионалната му биография е тясно свързана 
с въгледобивното дружество.  От 1998 г. работи 
последователно в рудник „Трояново-1” и рудник 
„Трояново-север”, като заема длъжностите началник-
смяна, заместник ръководител участък, ръководител 
участък и ръководител производствено-технологичен 
отдел. От 2014 г. и понастоящем, е директор по 
производствено-техническите въпроси в „Мини Марица-
изток” ЕАД.

Инж. Чаушев е член на УС на НТС по минно дело и 
геология – София.

Изключително признание за „КАОЛИН” ЕАД бяха двете 
отличия, отредени за изграждането на Филтърно-сушилен 
цех 3 във Фабрика Ветово. Проектът беше отличен с 1-во 
място в категорията „Най-зелена технология“ и с 3-то 
място в категорията „Най-зелена инвестиция“.
Новият филтърно-сушилен цех за стоков каолин е въведен 
в края на 2020 г. и осигурява производствен капацитет 
от 90 хил. тона обогатен каолин годишно. За първи път в 
областта на обогатяването на каолиновите минерали се 
използва ултра високоефективен компресиран ламелен 
сгъстител за утаяване на каолиновите частици. Досега 
такъв тип не е използван никъде по света и „Каолин“ ЕАД 
е пионер във внедряването му от областта на очистване на 
отпадни води в областта на индустриалното обогатяване;
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проф. дтн инж. Николай Вълканов
Минстрой Холдинг АД

Телефон: 02 963 55 55
Факс: 02 962 42 50
Е-mail: office@minstroy.com

проф. д-р инж. Любен Тотев
Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“

Телефон: 02 80 60 201
Факс: 02 868 72 24
Е-mail: ltotev@abv.bg

проф. д-р инж. Илия Гърков
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Телефон: 0728 68 302
Факс: 0728 68 295
Е-mail: iliya.garkov@dundeeprecious.com

инж. Андон Андонов
Мини Марица-Изток ЕАД –
представител на подотрасъл 
„Въгледобив“

Телефон: 0417 8 33 04
Факс: 0417 8 33 05
Е-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

инж. Делчо Николов
Асарел-Медет АД – 
представител на подотрасъл 
„Рудодобив“

Телефон: 0357 60 402
Факс: 0357 60 250
Е-mail: dnikolov@asarel.com

Люба Кожухарова
Ватия АД –
представител на подотрасъл
„Добив на индустриални минерали”

Телефон: 02 854 81 13
Факс: 02 854 81 17
Е-mail: office@vatia.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ЧЛЕНОВЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

д-р Николай Колев
Огняново К АД – представител на 
подотрасъл „Добив на инертни и 
строителни материали”

Телефон: 02 989 65 78
Факс: 02 980 20 87
Е-mail: office@ognyanovo-k.com

инж. Драгомир Драганов
Елаците-Мед АД – представител на 
подотрасъл „Рудодобив“

Телефон: 02 923 77 12
Е-mail: d.draganov@ellatzite-med.com

Ирина Георгиева
Марин Батуров ЕООД – представител 
на подотрасъл „Добив на скално-
облицовъчни материали”

Телефон: 0361 6 22 44
Е-mail: baturov@baturov.com
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Каолин EАД

Телефон: 084 612 500
Е-mail: office@kaolin.bg

инж. Димитър Илчев
Евромаркет Кънстракшън ЕАД

Телефон: 02 97 67 100
Факс: 02 97 67 101
Е-mail: construction@euromarket.bg

инж. Иван Кожухаров
Евротест Контрол ЕАД

Телефон: 02 447 03 60, 447 03 45
Факс: 02 870 05 83, 872 05 96
Е-mail: i.kozhuharov@eurotest-control.bg 

Николай Вардев
БН-Консулт Инженеринг ООД – 
представител на подотрасъл „Геология“

Телефон: 02 444 72 55
Е-mail: bn.sofia@gmail.com

Ирина Колева
Българска асоциация на производителите 
на инертни материали

Телефон: 0888 506 407
Е-mail: i.koleva@bapim.org

доц. д-р инж. Иван Митев
Изпълнителен директор на 
Българска минно-геоложка камара

Телефон: 02 99 50 424
Е-mail: director@bmgk-bg.org

д-р инж. Боряна Манолова
Сименс ЕООД

Телефон: 02 811 56 24
Е-mail: officesiemens.bg@siemens.com 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

д-р Розалина Козлева
Инфрапроект Консулт ЕООД

Телефон: 02 983 61 88
Факс: 02 983 61 92
Е-mail: office@infrapro.com

инж. Данчо Тодоров
Нипроруда АД

Телефон: 02 828 54 34
Факс: 02 920 18 57
Е-mail: pbox@niproruda.com ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ
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Базалт България ООД
1504 София, ул. „Оборище” № 20, ет.1, офис 5
Телефон: 02 946 19 93
Факс: 02 944 96 89
Е-mail: basalt@abv.bg

Асарел-Медет АД
4500 Панагюрище 
Телефон: 0357 60 210
Факс: 0357 64 085
Е-mail: pbox@asarel.com

Горубсо - Мадан АД
4900 Мадан, ул. „Явор” № 1
Телефон: 0308 98 004
Факс: 0308 98 003
Е-mail: office@gorubsomadan.com

Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД
1000 София, ул. „Бачо Киро” № 26, ет. 3
Телефон: 02 930 15 00
Факс: 02 930 15 95
Е-mail: pr@dundeeprecious.com

Дънди Прешъс Металс Челопеч EАД
2087 Челопеч
Телефон: 0728 68 226
Факс: 0728 68 286
Е-mail: pr@dundeeprecious.com

Елаците - Мед АД 
2086 Мирково
Телефон: 02 923 77 12
Факс: 02 923 78 67
Е-mail: office@ellatzite-med.com

ДОБИВ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ

ДОБИВ НА ИНДУСТРИАЛНИ 
МИНЕРАЛИ

Лъки - Инвест АД
4860 Лъки, ул. „Освобождение” № 2 
Телефон: 03052 20 46
Факс: 03052 21 22
Е-mail: luckyinvest@abv.bg

Минстрой Холдинг АД
1700 София, бул. „Г. М. Димитров” № 57
Телефон: 02 963 55 55
Факс: 02 962 42 50
Е-mail: office@minstroy.com

Родопи Еко Проджектс ЕООД   
4980 Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 2
Телефон: 03071 23 01
Факс: 03071 24 88
Е-mail: r_bodurova@abv.bg 

Рудметал АД   
4960 Рудозем, Промишлена зона
Телефон: 03065 33 35
Факс: 03065 31 25
Е-mail: office@rudmetal.com

Трейс Рисорсиз ЕООД 
1680 София, бул. „България” № 102, 
Бизнес център Белисимо, ет. 6, бл. Б
Телефон: 02 808 25 18; 
Факс: 02 808 25 29
Е-mail: office@thrace-resources.com

Целзиан ООД 
1407 София, жк. Лозенец, ул. „Банат” № 28
Телефон: 02 963 32 47; 
Факс: 02 865 73 26
Е-mail: rm@celsian.eu

ЧЛЕНОВЕ НА БМГК

Ватия АД
1113 София, ул. „Самоков” № 28 И, Комплекс „Есте”
Телефон: 02 854 81 10
Факс: 02 854 81 17
Е-mail: office@vatia.bg

Имерис Минералс България АД
6600 Кърджали, Индустриална зона - Изток 91
Телефон: 0361 608 00
Факс: 0361 608 09
Е-mail: office-bulgaria@imerys.com
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Българска асоциация на производителите 
на инертни материали (БАПИМ)
Телефон: 0888 506 407
Е-mail: office@bapim.org

Златна Панега Цимент АД
5760 Златна Панега, ул. „Шипка” № 2
Телефон: 02 88 20 101
Факс: 02 88 20 101
Е-mail: office@titan.bg

Мина Станянци АД
2254 Станянци
Телефон: 0729 220 54
Факс: 0729 220 52
Е-mail: minasta@abv.bg

Мини Марица - изток ЕАД
6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
Телефон: 0417 833 04
Факс: 0417 826 05
Е-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

Минно дружество Белоградчик АД
2300 Перник, ул. „Райко Даскалов” 1, ет. 1, офис 2А
Телефон: 0885 21 93 50
Е-mail: irina@wautelet.net

Овергаз Инк. АД
1407 София, ул. „Филип Кутев” № 5
Телефон: 02 428 35 93
Факс: 02 962 17 24
Е-mail: external@overgas.bg 

Проучване и добив на нефт и газ АД 
1080 София, ул. „Стефан Караджа” № 2
Телефон: 02 946 16 00, 980 16 11
Факс: 02 980 20 32
Е-mail: office@pdng-bg.com

НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛЕДОБИВ

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ И 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Калцит ЕООД
2200 Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 3
Телефон: 07274 24 10
Факс: 084 61 25 05
Е-mail: kalcit@abv.bg

Каолин EАД
7038 Сеново, ул. „Дъбрава” № 8
Телефон: 084 61 25 00
Факс: 084 61 25 05
Е-mail: office@kaolin.bg

МДЗ Балша АД
1217 Балша
Телефон: 07118 22 08, 22 14
Факс: 07118 22 09 
Е-mail: mdzbalsha@abv.bg

Огняново-К АД
1000 София, ул. „Позитано” № 7, ет. 4
Телефон: 02 989 53 31
Факс: 02 980 20 87
Е-mail: office@ognyanovo-k.com

СМА Минерал ЕООД
8001 Бургас, кв. Победа, ул. „Чаталджа” № 52
Телефон: 056 811 506
Факс: 056 811 505 
Е-mail: office@smamineralbg.com
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Аква Тера Консулт ЕООД
1574 София, кв. Слатина, 
ул. „Спътник” № 21, офис 3
Телефон: 02 971 11 54
Е-mail: atconsult@abv.bg

Асарел-Инвестмънт ЕАД
1680 София, БЦ Белисимо, 
бул. „България” № 102, ет. 6, бл. Б
Телефон: 02 808 25 10
E-mail: office@asarel-investment.com

БН–Консулт-инженеринг ООД
1618 София, ул. „Народен певец” № 10
Телефон: 02 444 72 55, 0888 259 001
Е-mail: bn.sofia@gmail.com

ГЕОЛОГИЯ

България Алфа ЕАД
1000 София
1124 София, ул. „Добромир Хриз“ № 7
Телефон: 02 423 78 80
Е-mail: vboyanova@mundoro.com

Геоинс Консулт ООД
1700 София, Студентски град, бл. 6А, вх. Г
Телефон: 0878 71 11 30, 0878 71 11 20
Факс: 02 868 10 74
Е-mail: geoins_k@abv.bg

Геопс – Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД
4250 Асеновград, кв. Долни Воден,
 ул. „Кукленски път” № 5
Телефон: 089 334 9105
Факс: 0331 492 92
Е-mail: office@geopsbg.com

Би Ен Ес Ес ООД
3000 Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви” № 4
Телефон: 092 630 446 
Факс: 092 630 414
Е-mail: bitunski@bnstones.com

БУМАР АД
2800 Сандански, ул. „Свобода” № 3
Телефон: 07433 20 67
Факс: 07433 20 67
Е-mail: bumarp@abv.bg

Дионисомарбле - България ЕООД
1303 София, ул. „Отец Паисий” № 17, ет. 4, ап. 8
Телефон: 02 989 06 23
Факс: 02 989 61 23
Е-mail: office@dionyssomarble.bg

ДОБИВ НА СКАЛНО-
ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Илинденци – мрамор АД
2825 Струмяни
Телефон: 0746 321 04
Факс: 0746 321 06
Е-mail: ilindentci_mramor@yahoo.com

Марин Батуров ЕООД
1000 София, ул. „Г. С. Раковски” № 111
Телефон: 02 983 22 70
Факс: 02 983 22 74
Е-mail: baturov@baturov.com

Попчев Стоун Дизайн ЕООД
9000 Варна, ул. „Кирил Шиваров” № 1, вх. А, ет. 4, 
ап. 14
Телефон: 052 300 658
Факс: 052 303 768
Е-mail: office@popchevstone-design.com

ХЕМУС-М АД 
3100 Мездра, ул. „Христо Ботев” № 1
Телефон: 0910 919 99
Факс: 0910 919 90
Е-mail: a_ispyridis@hemusmarble.com
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Геострой АД
1404 София, ул. „Боянски водопад”  № 106 
Телефон: 02 902 40 90
Факс: 02 958 20 14
Е-mail: office@geostroy.com 

Ремстрой – ИТД ЕООД
4020 Пловдив, ул. „6-и септември” № 121, ап. 12
Телефон: 032 24 94 50
Е-mail: remstroi_itd@abv.bg  

МИННО СТРОИТЕЛСТВО

ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ
Минстрой – Марица изток АД
6260 Раднево, ул. „Тачо Даскалов” № 10-14
Телефон: 0417 827 20
Факс: 0417 830 23
Е-mail: minstroy@minstroy-radnevo.com

Тракия – РМ ЕООД
4004 Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 136
Телефон: 032 69 50 30
Факс: 032 67 24 80
Е-mail: office@trakia-rm.com

Фундамент ООД
1618 София, бул. „България” № 102
Бизнес сграда „Беллисимо”, блок С, ет. 3, офис 40
Телефон: 02 854 80 28 
Факс: 02 854 80 29
Е-mail: fundament@abv.bg    

Геосервизинженеринг АД
4230 Асеновград, ул. „Сава Катрафилов № 19
Телефон: 0331 624 20
Е-mail: office@gse.bg

Евромакс сървисиз ЕООД
1680 София, БЦ Белисимо, 
бул. „България” № 102, ет. 6, бл. Б
Телефон: 02 808 25 10
Е-mail: euromax@asarel-investment.com

Евротест – Kонтрол ЕАД
1517 София, ул. „Бесарабия” № 108
Телефон: 02 447 03 60, 447 03 45
Факс: 02 870 05 83, 872 05 96
Е-mail: office@eurotest-control.bg

Рамово ЕООД
5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 87
Телефон: 0888 21 03 74
Е-mail: vhristov@mib.bg

Ридж Консултантс ЕООД
1504 София, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 8
Телефон: 02 978 48 80
E-mail: i.mihaylova@ridgeminerals.com

Русгеоком БГ ЕАД
1407 София, ул. „Филип Кутев” № 5
Телефон: 02 856 11 99
Факс: 02 962 17 24
Е-mail: info@rusgeocom.com

Си. Джи. Ес. Консулт ЕООД 
1404 София, ул. „Луи Айер” № 17, ап. 2А
Телефон: 02 962 61 78
Факс: 02 962 61 98
Е-mail: cgs@techno-link.com; chris@cgsgeo.com

Тера Арс ЕООД
1592 София
ул. „Яребична планина” № 4, офис 3, Партер
Телефон: 0888 62 57 55
Е-mail: vpp973@gmail.com

Ъпстрийм Джеолоджи Консултинг ООД
1113 София, кв. Изток, ул. „131“ № 1
Телефон: 0877 11 79 62
Е-mail: hristov@ugcltd.eu
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НАУКА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ

Благиев инженеринг ЕООД
1000 София, ул. „Стефан Стамболов” № 30, ет. 3
Телефон: 02 984 88 80
Факс: 02 984 88 81
Е-mail: m_blagiev@abv.bg 

БТ - Инженеринг ЕООД
1700 София, ул. „Леа Иванова” № 2, вх. В2 
Телефон: 02 945 47 29
Факс: 02 945 47 28
Е-mail: bte@inet.bg  

Българска геоинформационна компания ЕООД
1618 София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 168, офис 32 
Телефон: 02 855 41 52
Факс: 02 855 41 52
Е-mail: office@trimbul.com  

Галдив ЕООД
5000 Велико Търново, ул. „Мальовица”  № 31
Телефон: 0887 797 327
Е-mail: galdiv@abv.bg 

Геопродукт АД
4230 Асеновград, ул. „Б. Икономов”  № 19
Телефон: 0331 650 46
Факс: 0331 625 12
Е-mail: geoproduct@mail.bg  

Геопроект ЕООД
1303 София, ул. „Странджа”  № 4 
Телефон: 02 937 70 10
Факс: 02 937 70 17
Е-mail: geoproject@geoprojectbg.com  

Геотехмин ООД
1606 София, ул. „Люлин планина” № 9
Телефон: 02 965 01 32, 965 02 21
Факс: 02 952 60 80, 965 02 22
Е-mail: office@geotechmin.com  

Денкщат България ООД 
1421 София, бул. „Арсеналски” № 115, ет. 5, ап. 7
Телефон: 02 470 75 08
Факс: 02 416 56 11
Е-mail: office@denkstatt.bg

ЕкоБум ЕООД
3700 Видин, ж.к. Химик, бл. 10, вх. Б, ап. 58
Телефон: 0897 869 811
Е-mail: ecoboom@gmx.com 

Екотехконсулт-Б.М. ЕООД
1712 София, ж.к. Младост 3, ул. „Филип Аврамов” № 17, 
Център Кондор, ет. 3, офис 311
Телефон: 0887 849 296
Е-mail: milushev@ecotechconsult.org 

ЕнвироХеми България ЕООД
1505 София, бул. „Христо и Евлоги Георгиеви”
 № 100, ап.7
Телефон: 02 846 30 65
Факс: 02 846 30 66
Е-mail: info@envirochemie-bg.com 

Инфрапроект консулт ООД
1111 София, ул. „Голаш” № 12
Телефон:  02 983 61 88
Факс: 02 983 61 92
Е-mail: office@infrapro.com     

МЕТЕКО АД
1618 София, ул. „Боряна” № 26
Телефон: 02 955 54 93
Факс: 02 955 54 95
Е-mail: office@meteco-bg.com     
 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
1700 София, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов”
Телефон: 02 80 60 201, Факс: 02 868 72 24
Е-mail: rector@mgu.bg

Минпроект ЕАД
1756 София, бул. „Климент Охридски” № 14
Телефон: 02 975 82 20
Факс: 02 975 33 48
Е-mail: office@minproekt.com 
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ТЪРГОВИЯ С МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ И ДРУГИ

Национален музей „Земята и хората“
1421 София, бул. „Черни връх” № 4
Телефон: 02 865 66 39
Факс: 02 866 14 55
Е-mail: earth.and.man@gmail.com 

Нипроруда АД
1309 София, бул. „Ал. Стамболийски” № 205
Телефон: 02 828 54 34
Факс: 02 920 185 7
Е-mail: pbox@niproruda.com 

Орика Мед България АД 
4500 Панагюрище, п. к. 103
Телефон: 034 40 84 10
Факс: 034 40 84 18
Е-mail: bulgaria.office@orica.com

Офис за минна индустрия и металургия ЕООД
1404 София, кв. Манастирски ливади – изток, бл. 89 
А, ет. 6, ап. 33
Телефон: 02 967 02 06
Факс: 02 967 02 09
Е-mail: office@omim-bg.com

Юнион-Консулт ООД
1111 София, ул. „Николай Коперник” № 44
Телефон: 02 971 70 27
Факс: 02 971 70 27
Е-mail: unions@mail.bg    

Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“
1124 София, ул. „Николай Гогол” № 6 
Телефон: 02 401 91 60 
Е-mail: office@adp.bg

Адвокатско сдружие „Си Ем Ес София“
1000 София, бул. „Цар Освободител” № 14, ет. 1 
Телефон: 02 921 99 10 
E-mail: violeta.koeva@ims-cmno.com

Актемиум БЕА Балкан ЕООД 
1505 София, бул. „Ситняково” № 23, офис 406-407 
Телефон: 02 971 71 23 
Факс: 02 87 22 073 
Е-mail: beabalkan@actemium.com   

Алеги Инженеринг ООД 
2070 Пирдоп,бул. „Тодор Влайков” № 29 
Телефон: 0887 57 37 42; 0885 85 02 76 
E-mail: office@alegiengineering.com

Алки - Л ЕООД 
1137 София, бул. „Самоковско шосе” № 10Д 
Телефон:  02 974 90 20 
Факс: 02 974 90 30 
Е-mail: office@alki-l.com

Асарел - Ремонт ООД
4500 Панагюрище, с. Панагюрски колони
Телефон: 034 44 83 65
Факс: 034 44 55 98
Е-mail: office@asarel-remont.com 

Атко трейд ЕООД
1799 София, ул. „Андрей Ляпчев” № 72
Телефон: 02 978 90 08
Факс: 02 978 55 75
Е-mail: mail@atcotrade.com 

Белаз - София ЕООД 
1124 София, ул. „Хан Омуртаг” № 18 
Телефон: 02 948 40 00 
Факс: 02 948 40 11 
Е-mail: office@belaz-sofia.com   

Биоинформ Консулт ООД
8000 Бургас, ул. „Успенска” № 3
Телефон: 056 84 00 45
Факс: 056 82 57 40
Е-mail: bioconsood@gmail.com 
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ЕТ „Рекс – Георги Георгиев”
8600 Ямбол, ж. к. „Златен рог” бл. 13, вх. В, ап. 61
Телефон: 046 63 91 82, Факс: 046 63 91 82
Е-mail: georgimg@abv.bg 

Зет и Ем Прайвит Ко ООД
1000 София, ул. „Ангел Кънчев” № 5, ет. 4
Телефон: 02 986 58 55
Факс: 02 981 61 29
Е-mail: office@zandm.net  

Инжконсулт ЕООД
9010 Варна, ул. „Дубровник” № 23
Телефон: 052 333 022
Факс: 052 333 044
Е-mail: office@ingconsult.biz  

Индустриален клъстър „Средногорие“
1700 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, 
лаб. 107 
Т: 0879 94 84 78
Е-mail: office@srednogorie.eu  

Л и Д ООД
1225 София, ул. „Христо Станишев” № 26-28
Телефон: 02 936 61 27
Факс: 02 936 60 36
E-поща: office@lid-bg.com 
 
МАГ ООД 
1700  София, Студентски град, бул. „Андрей 
Ляпчев” 1 
Телефон: 0702 652 22 Факс: 0702  670 02 
Е-mail: office@magbg.eu  

МЕТЕКО АД
1618 София, ул. „Боряна” № 26
Телефон: 02 955 54 93
Факс: 02 955 54 95
E-mail: office@meteco-bg.com

Минен и кариерен сервиз ЕООД
1532 София, бул. „Околовръстен път” № 467, ет. 2
Телефон: 02 426 13 39
Е-mail: yankov.mks@gmail.com 

МИТ ООД
1324 София, ж.к. Люлин, бул. „Царица Йоанна” № 65
Телефон: 02 925 04 12
Факс: 02 925 04 13
Е-mail: mit.sales@mbox.contact.bg 

Вортекс Трейд ООД
1616 София, ул. „Резньовете” № 12
Телефон: 0888 37 71 00
Е-mail: vortexzam@gmail.com

Геотрейдинг АД
1517 София, ул. „Околовръстен път” № 459
Телефон: 02 930 70 63
Факс: 02 987 28 87
Е-mail: office@geotrading.bg 

Графкар ООД
1225 София, ул. „Одеса” № 38 
Телефон: 02 839 00 76
Факс: 02 936 67 38 
Е-mail: graphcar@abv.bg 

ДЗЗД Браншови минно-геоложки здравен 
институт
1504 София, ул. „Шейново” № 18
Телефон: 0898 49 44 04, Факс: 02 986 50 02
Е-mail: zdraven.institut@abv.bg

Евромаркет – Кънстракшън ЕАД
1532 София, бул. „Андрей Ляпчев” № 51
Телефон: 02 97 67 100
Факс: 02 97 67 111
Е-mail: office@euromarket.bg  

Експлозивпрогрес - ГТМ ЕООД
1619 София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 279Б
Телефон: 02 902 65 20
Факс: 02 902 65 27
Е-mail: office@explosiveprogress.eu 

Емкотек ООД
1505 София, ул. „Мърфи” №  11, офис 2
Телефон: 02 950 28 77
Факс: 02 950 28 78
Е-mail: emkotek@gmail.com 

Емтекс Инжнеринг ЕООД
1309 София, бул. „Ал. Стамболийски” № 205, бл. Б, 
офис 303
Телефон: 02 920 19 10
Факс: 02 920 19 10
E-mail: office@emteks.eu

Епирок България ЕООД
1528 София, бул. „Искърско шосе” № 7, БЦ Европа, 
сграда 3, офис 4
Телефон: 0886 81 60 22
E-mail:  nikolay.atanasov@epiroc.com



75ГОДИШЕН БЮЛЕТИН 2021

Одико - 69 ООД
4000 Пловдив, ул. „Марица“ № 100
Телефон: 032 63 80 42
Факс: 032 64 17 48
Е-mail: odico69@gmail.com 
 
Олопласт Груп АД
2070 Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 15
Телефон: 07181 88 05 
Факс: 07181 88 05
Е-mail: oloplast_pirdop@mail.bg 

ПОК ДСК – Родина АД
1000 София, бул. „Княз Ал. І Батенберг” № 6, ет.1
Телефон: 02 942 7017, Факс: 02 942 7018
Е-mail: rodina@dskrodina.bg

ПОК Съгласие АД
1309 София, бул. „Тодор Александров” № 141
Телефон: 02 816 45 54, 816 45 65
Факс: 02 816 45 66, 816 45 66
Е-mail: headoffice@saglasie.bg   

Полимет импорт експорт ООД 
1680 София, бул. „България” № 60 вх. В ет.5
Телефон:  02 958 64 95
Факс: 02 958 67 84
Е-mail: info@polymet-bg.com   
 
Сандвик България ЕООД
1592 София, бул. „Искърско шосе” № 7
Търговски център „Европа”, сграда 15, п.к.12
Телефон: 02 970 25 25
Факс: 02 970 25 00
Е-mail: sandvikbg.office@sandvik.com  

Сигма България АД
1404 София, бул. „Околовръстен път“ № 35
Телефон: 02 447 99 30
Факс: 02 978 34 36
Е-mail: officebulgaria@saracakis.bg

Сименс ЕООД
1309 София, ул. „Кукуш“ № 2
Телефон: 02 811 56 24
Е-mail: siemens.bg@siemens.com 

СМС - С ЕООД
1619 София, ул. „Княжевска“ № 16
Телефон: 07181 51 44 
Факс: 07181 52 18 
Е-mail: office@cmc-c.com  
 

ССАБ България ЕООД
4023 Пловдив, п.к. № 10
Телефон: 032 52 90 46, Факс: 032 52 90 4
Е-mail: dimitar.delchev@ssab.com

Теос - 2001 ЕООД
1172 София, ж.к. „Дианабад” бл. 61, ап. 7-А
Телефон: 02 962 84 45, Факс: 02 962 84 45
Е-mail: teos@vip.bg   

Технострой Инженеринг ЕООД
6400 Димитровград, ул. „Колю Фичето” № 15
Телефон: 03691 67 77, 0877 335 989
Факс: 03691 60 35
Е-mail: tehnostroi@abv.bg 

Тотал България ЕООД
1404 София, бул. „България” № 69
Бизнес център „Инфинити тауър”, ет. 13
Телефон: 02 904 71 05 
Факс: 02 970 48 57
Е-mail: info@total.bg    

Фундамент - Инвест ЕООД
1680 София, бул. „България” № 102
Телефон: 02 820 14 35 
Е-mail: fundament@gmail.com

Шнайдер Електрик България ЕООД
1766 София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, 
сграда 4, ет. 6
Телефон: 02 932 93 20 
Факс: 02 932 93 93 
Е-mail: csc@schneiderelectric.bg 
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